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FOREWORD 

It gives me great pleasure and satisfaction to introduce to 
the scholarly world the second volume of the Andhra Maha- 
bharata, critically edited by the members of the staff of the 

Department of Telugu, Osmania University. 

The Mahabharata is one of the greatest epics of the world, 
a perfect human document, and a store-house of knowledge and 
wisdom. The Andhra Mahabharata, which is a free translation 

of the Sanskrit original, has special appeal to Telugu scholars, 
being the first work of literature in Telugu and a masterpiece 
among the Telugu classics. The present edition is based on a 
critical study of a large number of palm-leaf manuscripts, collec - 
ted from different parts of the State and edited by a team of 
competent scholars in Telugu. 

I take this opportunity to thank the Government of India 
and the Andhra Pradesh Government for having provided funds 
for the preparation and publication of this work. 1 congratulate 
allthe editors and their colleagues on their collaborative and 
successful scholarly venture. I hope they will strive to bring out 
the remaining volumes in quick succession. 

D. S. REDDI 

Hyderabad _ Vice-Chancellor 

10th darch, 1969. Osmania University 
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PREFACE 

‘The! Editorial: Board of: the Hndhras Mahabharata: Project, ft, శ | ul 
os: ania" University" Has much leastire ini: presenting to: the 
scho arly world" the second volume'of the” ‘Critibal- Edition: con- 
sisting of Aranya Parva. also “కరు Wn as Vana Parva. The Sanskrit. Wyn || న. 

worc Parvan hag త hsotanéar "dmg nH “In Telugu itis 
hv converted into a vowel ending word. ‘true is the ‘genius’ of this 

language:-where ;all, words have, ¥qwel.;e endings. This feature 1s 
sald to!aceount for: the sweetness, of the Telugu ఇ Language. ‘Parvan 
becomes. Parva'- ending in ‘a’ ~ ~and takes, the |: termination ‘mu’ 
whichis: tle . Pratyaya added, to; the iAmahat, class, of. words. 
Hence. ib :becomes' Parvaru.. For. coNyenien¢e,, In, English’ itis 
written as. Parva. 
uw | శీ a 

' |. ri Ma | గ 1 ॥ .. i t [| |" We "mn uf nn le fp / 
[ లో ల 

స. Aranya, Parva i 19, not న్ర0, ‘popular with, the, ‘Telugu public 
as Parvas: like. Adi, య. Udyoga and Santi, We hope’ that it 
is: s0 in other-tegional languages of. India. The. reason is రజక” 66 
guess. ‘The ముజరూ* ‘Parva, 09,406, Forest, Book. of Mahab’ narata 
‘deals with thé exile 40, the forest of. the, Papdava brothers, with 
their. dutiful.consort:.: ‘Indians-generally identify. themselves, ‘with 
‘Pandavas and find greater. kinship: with, them than with their 
aggressive opponents, the Kauravas:. In fact -the Pandavas are 
as much the descendants of the ancient King ‘Kuru as the sons 
of Dhritarashtra. ‘The eldest’ of the’ ‘Pandava ‘brothers-is often 
addressed: శి. ‘“Kuru- Vamsa- Nidhi’, the" tine of: the family'of 
Kurus, ,. 

|| 0 ", | Cn " | " 1 a “ 1 గ | F | ౯ 

There is yet: another 1 tradition why the: Forest Book i 15 s not 
much liked by Andhras.' ‘There’ isa” “stoty about the: misfortune 
which Nannaya Bhattu, the first great poet of Andhra:Mahabharata Hy! 

met with. while writing Arganya Parva. “Now, Nanhaya'could not 
render the whole of Aranya Parva: into Telugu ‘He could write 



only upto verse 142 in the fourth Aswasa of this Parva. Another 
poet Errapragada (First half of the 14th Century) took up the 
thread of the story where exactly Nannaya left it, viz with verse 
143 of IV Aswasa of Vana Parva. There has been much specula- 
tion why Nannaya laid down his stylus abruptly. At this point 

‘he was writing a highly poetic description of the autumnal season, 
during the peregrinations of the .Pandavas in the forest. There 
is more than one conjencture. The modern critics attribute it to 
the untimely death of Nannaya. Some think that it might be 

attributed to the dislocation caused in the Eastern Chalukya 
Kingdom of Rajahmundry by one of the many political misfor- 
tunes of King Rajarajanarendra, the patron of Nannaya. 

However, the earlier generations of Andhras were not 

satisfied with such prosaic causes. They invented a good story 
for themselves and faithfully believed it. The story goes - that 
Nannaya had a rival to him in poet Vemulavada Bhimakavi. 
This Bhima Kavi is a terrible person who could make and unmake 
the fortunes of persons including: kings by his power to bless or 
curse. A book on prosody ‘Kavi Janasraya’ is attributed to him. 
He is also credited with the authorship of ‘Raghava Pandaviya’ 
& ‘Kavya with double meaning, yielding the story of Ramayana 
and Mahabharata alternatively. Though Kavi Janasraya sur- 
vives to this day the authorship being disputed — Raghava 
Pandaviya was irrevocably lost. Even in the i6th Century it was 
not to be traced, for poet Pingali Surana states categorically that 
no one knew it. The extent Raghava Pandaviya of. Telugu is 
from the pen of Pingali Surana. 

Vemulavada Bhima Kavi suspected that Nannaya stood in 
the way of his (Bhimana’s) obtaining the patronage of King 
Rajarajanarendra. Nanunaya is credited with writing a grammar for 
Telugu in the Sanskrit language - the Andhra Sabda Cintamani. 
Bhimakavi accused Nannaya of composing a grammar in order to 
suppress his book on prosody. He thought that in order to under- 
mine his Raghava Pandaviya, Nannaya launched upon the scheme 
of writing Mahabharata. So he became highly irritated. At 
this time Nannaya was composing Aranya Parva. Bhimakavi, 
knowing of this, cursed Nannaya that he may be in the wilderness 
for ever. The great Nannaya died of this curse, people believed. 



This story led to strahge tonclusions. Rao Bahadui 

K. Veeresalingam Pantulu, author of Andhra Kavula Charitra at 
first gave credit to this story and wrote that ‘Nannaya appears 
to be a jealous poet’. Later on, after further evidence was aval- 
lable, Veeresalingam Pantulu revised his estimate of the charac- 
ter of Nannaya. The poet ef Rajarajanarendra was a truly pious 
and generous soul. He did not receive any gifts of villages from 

his King which he could easily have done, if he desired to benefit 
himself. On the other hand he induced his king to reward Nara- 
yana Bhattu his (Nannaya’s) friend, classmate and bulwark in the 
dificult task of shaping the Andhra Mahabharata. Rajaraja pre- 
sented the village of Nandampudi to Narayana Bhattu in token 
of his great erudition. The text of this inscription was composed 
by Nannaya himself. Inthis way the charge of Nannaya’g 
jealousy towards contemporary poets falls to the ground. Not 
only this. 10 was proved. by other evidence that Vemulayada 
Bhima Kavi was not ఇ contemporary of Nannaya. Veeresa lingam 
puts him in the early l4th century. Oihers may bring him a 
little nearer to కష At any rate be belongs to a period 

sufficiently far off from Nannaya to be able to curse him or 
bless him, Thus the character of the first great poet of Telugu 
is well vindicated. Apart from his genius in poetry, high and 

mellow scholarship, Nannaya Bhattu is according to his own 

testimony డి ‘Sujana’ a virtuous and decent man. 

Whatever the reasons for the abrupt break in the middle 
af Aranya Parva of the Telugu Bharatam, there is the fact that 

two great poets joined hands in it, like the confluence of two oceans 
as one Telugu Scholar put it happily. The second one, poet 
Errapragada, was patronised by Prolaya Vema Reddy (1324-48), 
founder of the Reddy Kingdom of Addanki and Kondavidu. His 
famous brother General Malla Reddy discoyered the poet and 
brought him to the court of Adgank:i. Errapragada was equally 
a pious man, untainted by jealousy and narrow mindedness. One 
imporiant feature about him is his intense reverence for the two 

great poets of Andhra Mahabharata who went before him, viz 
Nannaya and Tikkana Somayaji. Errana not only completed the 
work of his masters in poetry by writing the balance of Aranya 
Parva but composed the Harivamsa in order to make the full 
circle of Mahabharat tradition. 



' Some scholars raised a controversy over the question whe- 
ther Errapragada wrote a portion of Aranya Parva indepen- 
dently. They seem to contend that Nannaya actually wrote it when 
a portion of it was motheaten, Lrrapragada filled up the blanks. 
This argument is farfetched and is not accepted by the majority 
of sober critics. 

Aranya Parva is partly unpopular by the great length of 
its Aswasas. 10 is the longest Parva of Mahabharata, next only 
to the Santi Parva. The Santi has 3093 verse and prose passa- 
ges. Aranya has 2894. The story of Pandavas does not move 
forward. Just as Santi Parva is characterised by long disquisi - 
tions on Dharma, Polity and Moksha, the Aranya bristles in 
tedious accounts of holy places. King Yudhisthira is an indefa- 
tigable listener. Often he deprecates the misfortune that over- 
took his brothers and amiable queen on account of his predilic- 
tion for the dice. Even inthis desert there are some oases in 
the form of pleasant anecdotes. The prince among these upa- 
khyanas is the story of Nala and Damayanti. Thestory of the 
devoted wife Savitri and her husband Satyavanta is a pleasing 
episode. The story of Dharma Vyadha, the philosopher - butcher 
is an ennobling piece. The story of Ramayana, briefly narrated 
in Aranya Parva, containing incidents and characters not fami- 
liar Valmiki’s account. The Yaksha Prasnalu riddles put to king 
Yudhisthira by the Yaksha and the King’s answers are interest-— 

_ 1g. The word Yaksha Prasna has become proverbial in Telugu. 
and means any knotty question. In -Satya - Draupadi Samvada,. 
Errana brings out pleasantly the vanity and silliness of Satya - 
bhama one of the wives of Sri Krishna. 

TExT AND MANUSCRIPTS OF ARANYA PARVA 

As the Aranya Parva is not considered auspicious or 
pleasant, very few scribes ventured to copy it. Perhaps patrons 
also hesitated to ask for copies of it. This is inferred by the 
conspicuous dearth of the palm-leaf manuscripts of Aranya, 
Parva. With difficulty we could get only 24 palm -leaf manu- 
scripts of this Parva. Out ofthese |7 came from the Andhra 
Sahitya Parishat, Kakinada, one each from the Tanjore and Adyar 
Libraries. Whereas we could get 147 palm -leaf manuscripts of 

Adi Parva and there are more copies of this Parva available in 



the country. As in the case of the 1 Volume of the Critical Edition 
we utilised 4 -5 older printed editions for purposes of collation 
and fixing the text. All these together with the palm - leaf 
manuscripts and other testimonia are described separately. The 
Vavilla Edition remains the Vulgate. 

SANSKRIT TEXT: Itwill be interesting to know the 
Sanskrit version adopted by Nannaya for purposes of his trans. 
lation. At this length of time it is very difficult to ascertain it 
with any certainty. However some facts regarding this may be 
noted here, In the prologue to Adi Parva, Nannaya wrote the 
Parva - anukramani and Parva Samgraha Adhyayas. He records 
the following facts about Aranya Parva. It contains 16 Antanh- 
parvas, viz major anecdotes and the number ofslokas is l36hd&. 
We give below the number of slokas as adopted by different 
authorities for Aranya Parva : 

1. Bhandarkar Edition - . ల. 11664 
2. Citrasala Edition with 

Nilakantha Vyakhya ఎం, 11664. 

ఏ, P.P.S. Sastry Edition = 11664 

4. Nannaya’s Original = 13664 

The text adopted by Nannaya has 2000 verses more than 
the other editions. ltissaid that the :Kumbhakonam Edition 
generally forms the basis for the Telugu Bharatam. In this case 
we could not consult it as the Adi Parva of this Edition was not 
available to us. 

How are we to account for the additional matter of 2000 
slokas, indicated. by Nannaya’s statement. Dr. Sukthankar is of 
opinion that we cannot place implicit trust in the accounts of the 
"Parva Samgraha Adhyayas of the different editions. He dis- 
counts the evidence furnished by the Kumbhakonam Edition. 
He argues that there is uncertainty about the computation of 
the stanzas, the unit of measurement. According to Mahamaho- 
padhaya Haraprasad Shastri, a sloka in the Parva Samgraha 
context may be taken as a Grantha. However that be, the fact 

1. The Parva Samgraha Argument. Prolegomena. Sukthankar Memorial Edition. 
Vol. 1. Page 122, 



cannot be ignored that Nannaya adopted a Sanskrit original 

which contained additional matter which cannot be easily dis- " 

missed. This may be explained in two ways. Nannaya’s original 

may contain stories which are not adopted in other versions or the 

existing incidents may have been amplified with colourful details. 

In other words clever interpolations may have beén stuffed into 

these descriptions, 

Here the Appendices supplied at the end of the Aranya 

Parva volume published by the Bhandarkar Oriental Research 

Institute furnish a valuable clue. There are 32 items listed 

here which are considered later-day interpolations. They are 

of different sizes. The longest of them is 160. lines in extent 

and the shortest is 8 lines. There is also one piece extending 

over గ pages, partly in prose and partly in verse. Excluding the 

8 pages, the interpolated matter or additional ‘matter extends 

over 1615 lines. Sukthankar’s complaint about the unit of 

measurement seems to be well founded. 

As stated already Nannaya mentions in Parva- Anukrama- 

nika |6 Antah - Parvas in Aranya Parva. In the Parva Samgraha 

he recounts గరి sub -headings as constituting this Parva. Curiously 

enough such important stories like the curse of. Urvasi to Arjuna 

and the philosophical story of Dharma Vyadha do not find a 

mention in these sub-headings. Some appear to be repetitions. 

For instance our vulgate counts - Nalopakhyana and Damayanti- 

Pativrata - stuti as separate items. In fact they can be compre- 

_ 60666 under one heading. We corrected one such over lapping 

matter. The two items of the vulgate Indrakila — abhigamana 

and Kairatamu are in fact one... The first one is Arjuna going to 

the Indrakila mountain for penance. Itis here that he encoun- 

tered Lord Siva in the guise of a huntnsman. Hence both are 

part of the same story. Arjuna’s going to Indraloka (Indra-loka- 

abhigamanamu) is not mentioned here. This item is necessary to 

form the basis for the story of his meeting ‘with Urvasi and her 

subsequent curse to Arjuna. It is mentioned in Sanskrit editions. 

Therefore we deviated from the. vulgate," dropped Indra-Kila- 

abhigamanamu and admitted * Indra-loka- abhigamanamu in the 

2, Strangely enough our people forgot in Aranya Parva, the significant change which 

we made in Adi Parva and read Indra Kila Abhigamanamu the Gadya at the end 

of the First Aswasa, Aranya Parva. When Homer can nod what of humbler 
people. 

~~ 



an 

Parva -anukramanika. The Citrasala edition contains a -wéalth 
of details regarding this parva, more numerous than 161 
Nannaya’s enumeration. Even here the Urvasi story and Dharma 
Vyadha story are dropped in enumeration. The (Citrasala Edi- 
tion however mentions the episode of Durvasa, the ఏ2 known 
for his great irritability. . Nannaya does not mention this story 
in Parva -anukramanika or Parva Samgraha. But in the text it 
finds a place in Aranya Parva VII Aswasa in the story of Karna’s 
birth. : Fr 

In view of the foregoing, it will not be voreasonable to 
assume that the exemplar adopted by Nannaya for his translation 
contained the additional matter represented by the appendices 
of the Bhandarkar Edition. That may account for part of $000 
slokas accepted by him. It shows that the inflation of the 
Sanskrit Mahabharata was much earlier than Nannaya’s, time. 
Though he mentions a text with 183664 slokas for Aranya Parva; 
the general plan of Nannaya and his successors was not affected. 
They always kept their eye on reducing the epic in size, reject 
the unessential, concentrate on the core of the.story. Theirs was 

the approach of literary artists and not of Pauranikas. The 
Aranya Parva in Telugu is reduced 1/5 of the original. All the 
poets of Andhra Mahabharata looked upon it more as a Kavya 
thanan epic. Each important story is moulded as a literary 
piece, consistent with the classical approach. They kepttlieir 
eye unfailingly on Rasa and Auchitya (propriety). 

One important feature of this volume is literary apprecja- 
tion of the poetry of Nannaya and Errapragada. Dr. D. Venka- 
tavadhani contributed a learned introduction to the poetry and 
language of Nannaya. 'The writer of this preface attempted to 
the similar service to Errapragada as far his portion in Aranya 
Parva is concerned. Description of the testimonia, first line 
index of the verses and prose pieces of this Parva are provided as 
in the earlier volume. 

Yet another feature is the scholarly address delivered by 
Dr. Suniti Kumar Chatterji, National Professor of Humanities, 
when he released the 1 Volume of the Critical Edition, consisting 
of Adi and Sabha Parvas during the Golden Jubilee Celebration 



of the Osmania University. Dr. D. న. Reddy, Vice-Chancellor, 
added lustre to the function by presiding over it. This {symbol- 
ises his own personal veneration for the national epic of Andhras 
and the importance attached by the University to the project. 

We are grateful to the Government of India and the Andhra 
Pradesh Government whose finanical assistance makes it possible 
to sustain this costly work now and in the future. 

Finally it is our pleasant duty to thank the Editors who 
participated in the editing of Aranya Parva. Sri N. Narothama 
Reddy and Sri D. Ramanuja Rao, Members Syndicate of the 
Osmania University have lent their weight to the project in and 
outside the Editorial Board. We are thankful to them. The 
Office Staff of the project played their role dutifully and cheer- 
fully. The Andhra Writers’ Co-operative Society Printing Press 
deserves congratulations for coming forward to undertake prin- 
ting Aranya Parva. One wonders if old prejudices persist even 
at the present day. 

May the readers of Ar anya Parva emerge triumphant in 
life like the Mahabharata heroes. 

Hyderabad - 7 Khandavalli Lakshmi Ranjanam 
6th March, 1969. Executive Officer 



Inauguration of the First Volume of the Critical Edition of the 

Andhra Mahabharata by the Telugu Department of the 

Osmania University, Hyderabad, on the occasion 

of the Golden Jubilee of the University. 

October 6, 1968. 

Itisa great honour for me to be associated with this 
presentation, before the Telugu people in general and scholarly 
world in particular, of the First Volume of a Critical Edition of 

the Telugu version of the Mahabharata which started to be 
composed nearly a thousand years ago and took a couple of 
centuries to be completed. 

1 consider it to be a great privilege to be associated with 
this function for three reasons: 

(1) In the first instance, because it 15 connected with the 

Mahabharata, and that itself, whether in Sanskrit or in any 
other language, will by the very utterance of its name with 
attendant appreciation of its greatness and importance exalt the 

mind and spirit of any sa-hridaya a person with a heart and 
understanding. The Mahabharata unquestionably is the greatest 
book of India; and with some other people I consider it to be the 
greatest book of the world. Any ceremony or function which 
centres round the Mahabharata cannot but be of great import. 

(2) Secondly, the Mahabharata in its original Sanskrit is 
both the creation as well as the source of our Hindu culture 
through the ages - for the last 3000 years of our history, the spirit 

_ of India is the spirit of the Mahabharata. It is a great book which 
is not confined to the ancient language of India in which all our 
thought and our sentiments have got their abiding resting place. 
As the linguistic scene in India went on changing, and as the South 
Indian languages helped in the development of Sanskrit and 
influenced themselves coming under the umbrage of this veritable 
language of the Gods, which both Gods and men created, the 
Mahabharata was also being translated into the various later forms 



of Indian speech, whether in the North or in the South. The trans. 
lation of the Mahabharata in the speech of the Andhra country 
gave the greatest fillip to the development of this great and glorious 
language, the sweet Telugu speech. As in other Lndian languages 
of the present day, the Mahabharata, together with the 
Ramayana and the Puranas, forms of the basis of our literature 
and culture. The Telugu people are conscious of their great 

heritage, and by combining scholarship with the love of their 
mother-tongue they are seeking to give to the world a definitive 
and distinctive critical edition of this their earliest and most 
important classic. As such I rejoice to be present on this occasion 
and felicitate the Editing Board and the Organisers of this cere- 
mony, and to congratulate the Telugu people on this scholarly 
achievement. 

Iam happy because in forming this Critical Edition of the 
Andhra Mahabharata, the Editors have been actuated by the. 
spirit of scientific investigation which has characterised the 
Critical Edition of the Sanskrit Mahabharata which has been 
brought to successful termination after s0 many years at the 
Bhandarkar Oriental Research Institute of Poona. This Critical 
Edition of the Sanskrit Mahabharata has brought great kudos to 
present day Indian scholarship, and it has been internationally 
aeclaimed as a great performance. The canons of textual criticism 
which have been evolved by some four generations of scholars in 

' Europe and America have been applied in preparing the critical 
text of the Sanskrit Mahabharata. There could not be any better 
example to follow, and 1 am glad, in the interest of scholarship, 
that the scholars of Andhra-Desa have adopted the method 
followed for the Sanskrit Mahabharata by scholars from all over 

India and also from abroad in their magnum opus. 

(3) Finally, I am happy because behind this Critical 
Edition there is a renewed interest in the Mahabharata; which 

I consider to be a renewed interest in the bases of our national 
culture. . My friend, Dr. +. Raghavan, Professor of Sanskrit in 
the University of Madras, in a beautiful Sanskrit verse made his 
vbeisance to Mother Sita of the Ramayana in these words: 

ఈ Born in the North, she went down to the farthest South, 
and in this way through her foot-steps she made India one”. 



So the Indian mind and the spirit, Indian hopes and aspirations, 
Indian achievements and progress, all these have their embodi- 
ment in the Mahabharata. There is a saying in my State of 
Bengal which means: 

“You won’t find anything in India which is not already in 
the Mahabharata”. This is quite literally true, particularly in 
the domain of our higher moral and spiritual life and our ideals 
of conduct : and also in our day-to-day life. 

Therefore, for these three reasons Iam very happy to be 
_ in your midst this afternoon, and to have it recorded that a man 
from distant Bengal was present to felicitate the people of 
Andbra at this their day of national rejoicing. 

There are present in this gathering eminent scholars of 
Telugu and Sanskrit who know their Mahabharata inside out in 
the two languages, It is most interesting to find that apart from 
a few inscriptions written in old Telugu-the earliest one which 
we have discovered 50 far going back to the 6th century A. D., - 
and apart from some remarkable specimens of folk-poetry of dif- 
ferent types, some of which are exceedingly beautiful, the first 
foot-steps in what may be called serious literature which were 
taken by the Telugu language, were in the attempts made from 
round about 1000 A. D. in opening up the great treasury of the 
Mahabharata for the Telugu-speaking masses. All honour and 
glory, and our most respectful obeisance, to the memory of the“ 
Andhra Vyasa, Nannaya Bhatta, who first essayed the rendering 
of the Sanskrit Mahabharata in Telugu. His contribution to the 
development of the Telugu language in discovering its power 
and beauty you feel and know more than 1 could aspire. 
Nannaya Bhatta’s patron, the Chalukya king Rajarajanarendra 
(1022-1063) also deserves our respectful salutation for his conex- 
ion with the founder of Telugu literature. Nannaya Bhatta 
could not give us a complete translation of the entire Mahabha- 
rata, he could make a beginning with the Adi, Sabha and part 
ofthe Vana Parvans of the. great work. But his mantle fell 
upon later poets, particularly Tikkanna Yajvi, known by his 
sobriquet as Kavi-Brahma (l3th century A. D.). He completed 
the work started by Nannaya and gave us the complete Maha- 



bharata. Tikkanna’s grand-father Bhaskara is credited with a 

translation of the Ramayana into Telugu. Early in the l4th 

century Errapragada, known also as Sambhu Dasa and Praban- 

dha Parameswara, completed in the same style of Nannaya- 

Bhatta the Vana Parvan as he had left it in the form of a frag- 

ment. Nannaya along with his successors thus stands at the 

head of a poetic cycle who carried on the work of rendering the 

great work of ancient India during the period of a couple of 

centuries - in rendering into one of the most important languages 

of India, namely Telugu, the most important book of India, the 

Mahabharata, which itself took 600 to 800 years to take some- 

thing like its present shape. | 

With regard to the Mahabharata, 1 take advantage of the 

present context to repeat the views of three great sons of India 

on the value of the Mahabharata in our All India National Life. 

The Mahabharata Story and the Mahabharata ldeal these two 

are the great things, and they are so great that they never lose 

their value in whatever language they are narrated. 

About the importance of the Mahabharata and the Rama- 

yana in the Indian scene, this is what the great Indian scholar 

and statesman, Romesh Chunder Dutt, wrote over 60 years ago 

in 1899 - 

ఈ “The Poems of Homer’, says Mr. Gladstone, ‘differ from 

all other known poetry in this that they constitute in themselves 

an encyclopaedia of life and knowledge at a time when know- 

ledge, indeed, such as lies beyond the bounds of actual exper- 

ience, was extremely limited, and when life was singularly fresh, 

vivid and expansive’. This remark applies with even greater force 

to the Mahabharata, it is an encyclopaedia of the life and know- 

ledge of ancient India and it discloses to us an ancient and for- 

gotton world, a broad and a noble civilisation which has passed 

AaWay----.. «.The people of modern India know how to appreciate 

_ their ancient heritage. It is not an exaggeration to state that 200 

millions of Hindus of the present age cherish in their hearts the 

story of their ancient Epics... The Hindu scarcely lives, man or 

woman, high or low, educated or ignorant, whose earliest recol- 

lections did not cling round the story and the characters of the 



great Epics... No work in Europe, not Homer in Greece, not 
Virgil in Italy, not Shakespere or Milton in English- speaking 
lands, is the national property of the nations to the same extent 

as the Epics of India are of the Hindus. No single work except 
the Bible has such influence in affording moral instruction in 

Christian lands as the Mahabharata and the Ramayana in India”. 

We may also recall what Rabindranath Tagore said in this 
connexion: “The science, the current of thought and the tradi- 
tion of the past which were scattered far and wide within the 
land, and which even seemed to have almost merged into its 
horizon : - there was at one time the awakening of a great urge 
in the mind of the people to gather together all that, and to 
integrate it. Unless one can bring clearly within one’s ken the 
wealth of the floraison of its own mind that is spread over the 
sages, it will through neglect and through ignorance become 
tdilapidated and extinct. At some stage the country became aler 
hrough this apprehension :the country desired earnestly tot 
salvage its unstrung gems, to collect them, to make them into 
one whole by binding them in a single thread, and to dedicate . 
them for the service of all men and all times. The country be- 
came anxious to stabilize in society in a visible form its own vast 
Thought Personality. This was indeed a wonderful labour, to 
bring within the control of all and sundry in a comprehensive 
way all that was tied down within the control of specializing 
scholars. Within this, there was a strong endeavour, a tireless 
application, and an all-embracing vision. That a powerful genius 
had set up as its aim the glory of this endeavour is clearly pro- 
ved in the name “Mahabharata” itself. The name “.Maha- 
bharata’’ was created by those who had seen the grand and 
luminous form of India the Great in their spiritual meditation: 
and that form was a terrestrial, and an imaginative or mental 

. one,at the same time. In their own minds they viewed the 
Mind of India. Through the impetuous joy of that all-inclusivé 
vision, they founded in India spacious area for training for all 
time. And that training spread over multitudinous subjects - in 
religion and ritual, in politics, in a knowledge of the Ultimaté 
Reality. And after that, India has received blow after blow 
from the hand of her cruel history, the knotted chords of her: 



minor self have time after time become severed, she became 
decrepit through poverty and insult; but that glorious achieve- 
ment of an age which has been forgotton by History for all this 
length of time kept the freemoving channel of irrigation full in 

“many streams and running Its influence is still present from 
_ village to village and from house to house. lf this current of 
training were not for ever following from that basic source, then 
the country would have abandoned all its humanness in the 
black-hole of suffering and poverty and insult ”. 

I feel also impelled in the present context to quote the 
impassioned tribute to the Mahabharata which the late Dr. Vishnu 
Sukthankar, who inaugurated the great Critical Edition of the 
Mahabharata from Poona, wrote : 

“There is a danger that in a pseudo-scientific mood we 
may be tempted to discard this great book, thinking that we 
have outgrown it. That would be a capital blunder: That would 
iv fact mean nothing but an indication of our will to commit 
suicide, national suicide, the signal of our national extinction. 
For never was truer word spoken than when the late German 
Indologist Hermann Oldenberge said that ‘in the Mahabharata 
breathes the United Soul of India, and the individual souls of 
her people’. And why is that? Because the Mahabharata is the 
National Saga of India. Tt is, in other words, the content of our 
cotlective unconscious; and just for that reason it refuses to be 
discarded. We must therefore grasp this great book with both 
hands and face it squarely. Then we shall recognise that it is 
our past which bas prolonged itself into the present. We are it: 
I mean the real WE! Shall we be quality of strangling our soul? 
NEVER!” 

The greatness of the two Epics and the Puranas in mould- 
ing the life and literature of India thus cannot be too highly 
estimated. In fact, competent opinion, both in India and abroad 
has looked upon the two Epics, and particularly Mahabharata, as 
the greatest literary heritage of India. The Mahabharata parti- 
cularly is unquestionably the Greatest book of India, and some, 

_ including the present speaker, would even rate it as the Greatest 
Book of the World. A scholar like Arthur William Ryder of the 



University of California, who made some fine translations from 

the Sanskrit, gave his opinion that ‘if he were to confine for life 

to a single book, he should certainly choose the Mahabharata’. 

The cultural unity of India, ancient, medieval and modern, has 

been primarily nurtured through the Mahabharata and the 

Ramayana and the Puranas. Lt is therefore necessary to appre- 

ciate this great heritage from Sanskrit literature in the life and 

literature of India, for at least two millennia, if not more. 

As in other domains cf life and thought, in art and 01510 

and drama, in literature also the Fundamental Unity of India 
clearly shines forth and it may be said that if one passes from one 

Modern Indian literature into another, there will be no sense of 

entering into a different climate. And this will be still more true 

if one passes from Sanskrit literature into that of any modern 

Indian language. 

Telugu literature has got its mass of poetry of a remarkably 

high beauty in both language and ideas dealing with the ‘Matter 
of Ancient of India” i.e. what is to be found in Sanskrit literature, 
in the Epics and the Puranas and in the Kavyas and Dramas, a8 
well as in technical literature of all sorts. Telugu also, like other 
modern Indian languages, has literature which is specifically 
connected with the life of the local Andhra people, both in town 
and village, in courts of kings and places of pilgrimage, within 

. the sanctity of the home and in the jostle of the people in the 
streets and bazars. Such literature will have its exceptional 
value for Indians outside the Telugu country. There is a fine 
book on “Social History of Andhra” in Telugu by Sri Suravaram 
Pratapa Reddi, which has been translated into Hindi and publish- 
ed by the Sahitya Akademi of Delhi. Now the work of king 

Krishnadevaraya and his Ashta-diggajas is well known. But 

there will be for non-Telugu people interested in the Telugu 
literature not much in their writings which would give us some- 
thing of the essentially Telugu life of Telugu land. Vemana’s 
moral verse have been made available to the rest of India and 
the world through very fine English translations, and there is 
also a very valuable edition of Vemana, with the Telugu text 
in Nagari characters and translations in Hindi by Sri Varanasi 
Ramamurti ‘Renu - and that has been a great boon for us. 



Similarly with a very learned Introduction from Dr. V. Raghavan 
we have been enabled to get over 350 devotional songs in Telugu 
from Tyagaraja (‘The Spiritual Heritage of Tyagaraja”), both in 
Nagari characters and in English translation by Sri C. Ramanuja- 
chari. Finally, 1 must mention the translation of the Kala- 

purnodaya of Pingali Surana into Sanskrit by Siromani Sannidha- 
nam Sri Suryanarayana Sastri (published by the Andhra Sahitya 
Akademi); and there are some other translations of Telugu 

classics into Sanskrit. 

~ Iwould request my Telugu friends to give us editions of 

works like Srinadha’s Palnati-vira-Charitra, his Vithi-Nataka, 

which works, judging from little excerpts which 1 have seen, 
appear to be of intense human interest, giving an inside picture 
of Telugu life in the towns during the [14 - 15th centuries. 

Similarly Vinukonda Vallabha’s Krdabhiramamu gives an account 
of life in Warangal, of his time. Such books will have an 

interest for people who love man in his various surroundings 
and manifestations not only in India but also all over the world. 
The exquisite love lyrics in the background of village life as in 
the కా - Patalu by Nanduri Venkata Subba Rao also deserves 
to be known all over India. 1 shall take the liberty of urging 
upon Telugu scholars who can handle English to give us literal 
English translations of work like the above, with the original 
Telugu text opposite either in Nagari or in Roman characters. 
This will be helping us to understand each other and will be 
Integration of the trust kind - an Integration which has already 
been achieved by the Mahabharata itself - Mahabharata of 
Great India, or India the Great - Wonderful and Unique. 

JAYA BHARATA 

SUNITI KUMAR CHATTERJI 

National Professor of India in 
Humanities. 



ఆరణ్య పర్వము 

ఉవోద్దాతమయు 

(కీ శ, పథమ శశాబ్రినుండియు నాం|ధభాషప జనన్యవహోరమున నుండె ననుట కాధా 

రము లున్నవి. మొదటి యెదాటు శశాబ్బులలో సంస్కృత (ప్రాకృత ఇశాసనాంతర్గతములై 

కొన్ని తెలుంగు శబ్రములును బత్యయములును. మాత్రమె కానవచ్చుచుండుటచే నప్పటి "తెలుంగు 

భాషాసారన్వతముల సమ,గన్వరూవమును గూర్చి చెప్పుట కవకాశము లేకున్నది. [క్రీ శ. 

ఆణవళ కా బి చరమపాదమునకుం "జెందిన రేనాటి చోళ రాజగు ధనంజయుని క లమళ్ళ శాసనమున 

"తెలుంగు పాక్యములతోం హాడియున్న వి. ఇప్పటికి లభ్యములై న తెలుంగు శాననములలో 

మొదటిదిదే, తరువాత తూర్పు చాళుక్యరాజులు వేయించిన తెలుంగు శాసనములలో( బద్యాత్మ 

కములు, గ చ్యాత్మక ములు, పద్య గ చ్యాత్భక ములు కూడ నున్నవి. గ చద్యాత్మక ములై_న వారి 

యారంభశాననములలో. (బాక్చత భాషా! పభావము పాచ్చుగాం గనిపించును. [క్రమముగా 

(వాకృత స్థానమును నంన్హ్భత మా[కమించుటచే చాళుక్య ఖీముని ' కొజవిశాననము నాంటికి( 

గొంచె మించుమించుగా నన్నయభారతమ నందలి గద్య శై లిని బోలిన శైలి యేర్పడుట సంభ 

వించినది. చాళుక్యుల సద్యశాననములలో తరువోజ, సీసము, మభధ్యాాక్కర, ఆట వెలంది, తేటగీతి 

మున్నగు చేశిమార్గమునకుం జెందిన పద్యములే కనిపించును. |క్రీ. శ. 1000వ సంవత్సరము 

(బొంతమునకు( "జెందిన దని చెవ్పంబడుచున్న విరియాల కామసాని గూడూరు శాననమున 

నంన్భ్య్ఫాత వృత్త త్తములైన చంపకోత్పలమ. లు శానవచ్చుచున్న వీ. ఈ శాననములందలి పదములను 

(బత్యయములను బరిశీలింపం 'చెలుంగుభామ యింకను స్థిరరూవము నందక |ద్రవస్థి తిలో నుండె 

నని తెలియవచ్చును. ఇట్లు [దవస్థి తిలో నున్న తెలుంగు భావకొక స్థిరరూపము నొనంగి, అందు 

నంస్క్భత పదములను వాడుకొనుటకుః దగిన విధానము నిర్గ యించి, సంస ఢ్రతమునుండి 

[పశ న్షములై నవ్భ త్త తములను (గహించి, దేశిమార్ల్గ పద్దతులను శెండింటిని' “మేళవించి యాం[ధమున 

నుదాత్త వన్తుకము, విస్తృతము, లామణికము నైన మవోకావ్యమును [బ్మపథమముగా 

నిర్శింహగడంగి కృళకృత్యుండ్రైన (పతిభాపాండితీసమ్ముదుంఢు నన్నయ భట్టారకుండు. అశని 

' కాదికవి యను [పఖ్యాతి వచ్చుట కిడియే కారణను. అంతేకాని యా బిరుదమున కంతకు( 

బూర్య మాం[ధమునం గవిత్వము లేనేలేవనియు నతండే చాని నారంభించెననియు నర్థము కాదుః 

“వాచామాంధమయీనాం యః | వవకా | పథ మో౬భనత్ 

అచార్యం తం క వీం[చాణాం వంచే వాగనుశాననమ్”. 
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సంస్కృత భారతము : భారతీయ న నంన్మ్భృతికి మూలకందములని చెప్పందగినవి వి వేదములు. 

అంచు య గుజ్జా చరణమునకు సంబదించిన విమయములే శాక వివిధజ్ఞాన విజ్ఞూన ములకు సందింధిం 

చిన విషయము. లుకూడ( జెప్పంబిడి యున్నవి. వేదము అనునామమే వాని జ్ఞానమయత్వమును 

జెప్పక చెప్పుచున్నది. నేడములందలి భావ యతి హా చీన మగు6:వేం గాల్మకమమున నవి 

సామాన్య*ను౭ కు దురవణా వాములగుట నంభవించినడి. అందుచే 2 ద్దెత కాంకు (లైన మవార్తులు 

వేదనికి ప్తరు లైన ధగ్ళనీతిత త్వార్థములను సకజననువోధములు శావించుటకై.. లౌకిక 
సంస్కృ శమన గథో పాఖ్యా నాళ్యక ములైన కానస్టములను ఇతివోనములను (వాయందొడంగిరి. 

నిజ మారియ నాదికాలమున వెలసిన లౌకిక చాబ్బయ మంతయు వేచార్జోప బ్బంపా ణా ము వెలు 

వడి“ టిదే. అందు 1% పై దై క్రపాయన విరచిత నైన మవోశారతము (ప్రముఖమైక ఎది మాన 

వుల కనుసరణీయమ లె న నీతిత త్త ధరాదులను గ ధో పాఖ్యానరూపమున ఓనం వించు ు అది 

యొక విశ(విజ్ఞావకోశ మని చెప్పంఎగినది. “యద తా తదన్వ(త్ర యన్నేవో న్హి నతశ్వ చొ త్తను 

మాట దానియెః( |బత్యవరసత్యము. అందుచేతనే దానికి? బంచమవేదమను విఖ్యాతి కలిగి 

నది. నన్నయ భార తావళారిక లో "ధక్భత త్త ్వజ్ఞులు ధర్మ శాస్ర ంబసీ" ఇ త్యాదిసీసము దాని 

సరూప స్వభావములను ఒక్కగా వెల్లి డిచేసియున్నా (డు. భరతవంళ పురాజుల చగె[తను జసు 

[గంథమగుటచేత ను, మవా త్త్వుభారత త్త ముల కలిమిచేతను దానికి మవోభారతనామ మేగ్చ 

డినది. ఉపని షత్సా” భూత మును, యోగళాత్త్రుమువైన భగవద్గీత యందలి భాామగుట చాని 

మవాత్త్యమునకు వన్నె వెట్టినది. అది, పెళ్ళ స కావ్యనాటక న న అకు వ నన్తువు చెకూర్చిన యాభధార 

[గ్రంథ మగుటయే'కాక భారతీయ ఛాషలన్ని ంటిళ' “నికిని, జాళ్చాశ్య భామలు స స్మంటేల్ నికి 

అనువదెంపంపిది యఖండ! పశ స్తీ గాంచినది. దాసీ | నాం|ధను ఎన వివమువదంచుట అకారం థి చిన సద్య 

త్య విచం|దుండు నన్న భ ట్టారకుంయడు. తరువాత నతని అడుగుజాడలనే యమనసెంచి దాని 

బూ క్రి చేసినవారు తీ నని యెజ్ఞంలు. వీరు ముసి ప్ర WIP IE యా౭[ధులు క ్గ్ హ్హా తయన బార ని 

విల్పు చుందురు. వోరాం ధపాజ్బయ[ పపంచ: మున కం దిమూ ర్రుః "ని చెప్ప ,6దగివ వారు, 

లక్ష 

నన్న యఖ ట్లా కుడు ఏ వన్వుయభటు జననాధిజనములము గూడి యిసమితముసి నికిత క్వ బి గా చి 
+ Wi “ టి ఖ్ ళో a! 

ముగా జై సటకుం దగిన యోగాకు ములు: అవు. భాద జావ ఖొతికయందిలి తన కుల: బావాయిో 
శ మా. if లీ 

సీం nts) 

నను సస: ద్ మతని గుణశీ పొండి తిన శ భావములను గూరి ఏయే జాని యవని చర్మిట పెను 

యేమి ము విళదమూకావించుట కదు. దానినిబట్టి గరుక (కు "రాజరాజబుషకు క, జా seat 

డ నియు, ననుర కుండని యు, నవికళజవహాి ముతత్చారుంయనియు, వివులళ ద్ర శాసనుల పయ, 

సంహితా భా్యాసుండనియు, | బవ్మూండానద్ నానావు'ాభా విజ్ఞాననివతుండని, సము వాస న వ. 
నా 

aon 

ఢ& యు, ' సస్ర్రైతశాఫ యోగ్యుండనియు, రుదు మత ఒమరాధిబాచా! oy 
జ ల 

త సు (బ్యాతుం డనియు, నవచాత చరి.తు తుండకయుం చెలియుచున్నడ, “ఆంజ గాబ్రు ౯ బన 

నందలి నందంపూడి మండ శాసనములను రచిం చన బాండు సన్ని యభట్టు " . నందంపూడి శెనన 

నున “ అబపిరసనన కటకాధరాజః (కావ్యానాం కరా) నన్నియభట్లో లేఖకో గండా సార సక 
పం భి స 

అని యున్నది, నన్ని యభట్టు భారత కర రయెన నన్నయభట్టుక ౦౭ భిన్ను(డను వాద మొక 
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టున్నది కాని యందు సామంజన్యము కానరాదు, అ్ల్లు నన్నియ యనుళబ్దము కన్నడళబ్దము 

వలె. గానవచ్చుటచే నతడు కన్నడ దేశీయుడై యుండునని కొందు కావించు నూవాయు 

వమర్గ నీయముకాదు. ఆ రోజులలో ెలుంగు కన్న డముబకుంగల ఇకుతి సాన్నిపొత మునుబట్టి 

కన ద“ వు సరే తెలుగుసకుం గూడ వచ్చి కాల[క మమున అయాంతముగా మాలి యుండ 

వచ్చును. అందుచేత నేకాంబోలు సూర్యరాయాం | ధనిఘంటువున( | బాచీనశాననములలో. 

_నామాంతములందు వచ్చెడి జంికు బదులు *ఇయి అను రూపము కనవ చ్చుచున్నదని 

[| వాయఃబడీయున్నది. ఆం| ధక వి తరంగిణీ కారులు నన్నయ మవోరాస్టు (డని చప్ఫువారి వాడ 

మును గూడసూచించి యత (డు “ళురాంధ[బావ్మాణు: డే” యని నిశ్చయించినారు. పట్టము ట్ట 

సరస్వతీ సోమయాజి త నప్ఫథుచరి|తమున, "నన్న యభట్టుగారు యజనం బొనరించిన చోట జమ్మి 

చెట్టున్నది తణ్ము తూర్పున నమున్నుత మైనది” యని | వొసిన | వాంతనుబట్టి నన్నయ [పన్తుతము 

ప! గోదావరీమండలమందలి తణుకునకు: దూర్చున జమి చెట్టున్న [ప దేశ మున జన్న మొనరించెనని 

"తెలియుచున్నది. భారతమున నన్నాయశకానీ తరువాతనితరులుకాని యశండు సోమయాజి మైనట్లు 

చెప్పియుండ లేదు సీసపద్యమునందలి” అవిరళ జపవో మత త్పరుోడను విశేషణమతని సోమయాజి 

త్వమును నూచించుచున్నదని యెవనై న ననుట కవకాళము లేకపో లేదు. కానియది యజ్ఞ క రృ 

త్వసూచకముకాక సామాన్యకర్శి స్ట్రతా సూచకముగచే యున్నదని భావించుట యుచితము. 

ఒక పళ రాజరాజు మరణానంకరముకూడ నన్నయ జీవించి యుండినచో నప్పు డతడు రాజ 

మ హేం[దవరమును విడిచి తణుకు [పొంత మున శేిగి యచట యజ్ఞ ము కాపించి యుండు నని 

యూవా చేయవ వచ్చును. ఈయూవాకు సర్వనతీ సోమయాజి[వాంత తప్పమజే యాభారమును - 

గానరాదు. 

ఒలబావ్యాణ కళ్చా ర్ధమునుగూర్చి పండితులు వెక్కు ఎెాదోవవాదములు కావించి 

యు న్నారు. “కులవి,పః వలో పహోొతః8ి "అను బాచసన్చశత “శ్రర చన మునుబట్టి కొందణు కుల| బా 

వ్యాణు:డన గా. బురోహితుండనియు, ఒరోహితులు దక వాహ్మణులే ర యె యుందురు, 

కావున నన్నయయు వైదికళాఖకే చెంది యుండునని యుం జెప్పుచున్నారు. ఈ యఖి పా 

యము యధార్ధ మైనట్లు  తోంపదు. చాళుక ర్థరాజారంగ మున పురోహితుడు పంచ వధానులలో 

నొకయడ. యుండెను. అందుచే న కుడు పురోహితతముకూణ [బధానత్వ ముతో? దులా మై 

గారచార్హమై యుం డెనేకాని నూన తావవామెై యుండినది కాదు. పురోహిత కుల బావ్మాణ 

పదవులు ధిన్నములఅలనియు, సాధారణముగా శాసన లేఖ నాధి కారము సంధిపీ, గహులు, రహాన్య 

కులు, మవోమం[తులు మున్నగువారి సంగ (బడుచుం డెననియు, నన్నయకూడ రాజరాజు 

కాలమున ఇాసనకావ్యక _ర్తగానుండి నందంవూాడి మండ జా మళాసనములను రచించి యుండుటశే 

కులవావ్మాణులుకూడం బై వారితో సమా సతి జ తి ననుభవించుచుండిరనియు కీ, శ. 

బు! గా "శేషగిరిరావు పంతులుగారు నూచించియున్నారు. రాజరాజు తాత మైన అమ్మరాజ 

'రాజమహేందుని ఒక  శొననమున = రాఖి ధానాయ మత్కుల బావ్భా శాయి” యను 

భాగము కానవచ్చుచున్నది. కాని (యాశాననము శిధిలమై యుండుటతే నచ్చట కుల; _దావ్మాణ 

పవ మేయకళ్థమున 'వాడంబడినదో నిర్ధరించుట కవకాళము శేకున్న ది, కుల|బావాణుండన(గా6 
వితృపిళామపా కన మమున వచ్చిన వి(పుంతైన మంతియను నరము చెప్పుట యు క్రమముగా 
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నుండును. ఆ పదమునకు గేవల పురోహితుండను నర్థము నిర స్తమైనది. కావున దానినిబట్టి 
యాత (డు వై_దిక శాఖకు జెందిన | బాహ్మణుండని చెప్పుటకూడ యు క్షముగా నుండదు. అనలా 

రోజులలో _ఛాహ్మణులందు నియోగి వైదిక భేదములు స్పష్టముగా నేర్ప డెనని చెప్పుటకాధార 

ములు లేవు. భట్టామాశ్యళ బ్లములు వై వై_ది? నియోగి శాఖానూచకములనిభావింతమన్న వొశే 

కుటుంబమునకు జెందిన వ్యక్తు కులకే యా రెండువదములుమ. వాడంబడుట కనవచ్చుచున్నది. 

నన్నయ సవాోధ్యాయుండై న నాఠాయణభట్టు తండి అక లంక శంక నామాత్యుండని నందంపూడి 

శాసనము చెప్పుచున్నది. అందుచే నన్నయ వేదవేదాంగవిదు(డై న వివుడనియేతప్ప నత 

డేశాఖకు( జెందిన వాడో విర్ణయించి చెప్పుట కష్టము. 

కీ శ, చాగంటి "శేషయ్య గారు రాజరాజు తండి విమలాదిత్యుండు "వేయించిన రణస్థ్రి 

వూడి శాసనమునకు( గావ్యక_ర్తమైన భీమనభట్టు నన్నయతం[డిమయై యుండునని సూచించి 

యున్నారు. రాజరాజుకాలమందలి కోరుమిల్లి , కలిదిండి శాసనముల కావ్యకర్త భీమనభట్టు 

కుమారుడై న బేతనభట్టు (కెట్టనభట్ట నికొందటు). నందంపూడి మండశాననములను రచించిన 

వాండు నన్న (న్ని) యభట్టు. 'రాజమ హౌం[దవరము మ్య్యూజియములోనున్న ఒక శిలాశానన 

ములో సర్వలోకా,శయ విష్ణువర్ధనమవో రాజుల ౧౨వ విజయరాజ్య సంవత్సరమున (1072) 

మార్గ గం జేశ్వరమవోటేవరకు | ఫీమన (పెగ్గడలు అఖండవరర్తి దివియ 'పెట్టించెనని చెప్పబడియున్నది. 

ఇందలి విష్ణువర్ణనమవో రాజు “రాజరాజు నవతిసోదరు.డైన విజయాదిత్యుడు. భీమన |"వెగ్గడ 

యాతనికడ మం(తీయె యుండును. వై ని 'వేర్కొనంబడిన భీమనభట్ట, బేతనభట్ట, నన్నయఖట్ట , 
ఖీమన వెగ్గడలు చాళుక్యరాజుల కులవాహ్మాణుల్లై యుందురనియు, చారు వరుసగా నొకరి 

కొకరు కుమారులై యుందురనియు, నన్నయ తన కుమారువికి. చాతవేరు (భీమన) "వెట్టి 

యుండుననియు (శ్రీ) శేవయ్యగారు శెల్పియున్నారు. చారుచెప్పినది సమంజపముగనేయున్నది. 

కాని నన్నయ బేతనభట్టు కుమారుండనియు, ఖీమన నన్నయకుమారుండనియు. నిశ్చయము 

చేయుటకు బద వీకాల[కమములుతప్ప మరేయాధారమునులేదు. ఇది నిజమెనచో నన్నయ 

తండి బేశనభట్టని చెప్పవచ్చును. అతని తల్లిపేరు తెలియదు. 

నన్నయ రాజరాజు శీరువురును గెొంచె మీంచుమించుణగా నమవయన్తు లును జాల్యమి|తు 

లునై యుందురు. రాజరాజు |కీ, శ. 1002 మొదలు 1061 వఅకు జీవించినట్లు తెలియుచున్నది. 

నన్నయకూడ నొండు రెండేండ్లు పాచ్చుతగ్గుగా నా కాలమువనే జీసంచియుండుకు కాజ 

రాజు తండి యైన విమలాదిత్యుండు 1019వ నంవత్సరమున మరణించెను, శ తువులయు 

చాయాదులయు నిరోధముచే6 దరు చాత మూడేండ్ల వ అనను రాజరాజు చాళుక్య రాజ్యమునం 

బట్టాభిపి, కుడు కాంజాలకపోయెను. రాజరాజు సవతితమ్ముండై.న విజయాదిత్యుండు తండి 

మరణించిన వెనువెంటనేకాక తరువాతంగూడ నవకాళము, చిక్కినప్పు డెల్ల రాజరాజును (ధోని 

రాజని చాభుక్యసిం హాననము నధిష్టింపయత్ని ంచుచుం డెను. ఆతనికి బళ్చిమచాళుక్య రాజులు 
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చునః|పతిష్టితుం డగుచుండెను. చివరి కాత(డు 'విసిగి 105! వ సంవత్సరమున6 బళ్చిమ చాళు 

కుగ్ణలతో సంధి కావించుకొని తరువాత సుమారు పదేండ్లపాటు [పశాంతముగా రాజరపాలనము 

శావించెను. ఈ కాలముననే యతడు స్వస్థ చి త్తముతోం గావ్యగీత్మీపియుం డై యానందమున€ 

గాలము పుచ్చుట కవకాళము కలుగుటచే నన్నయచే భారతరచన చేయించి యుండునని పలువురు 

విమర్శకుల యభ్మిపాయము. రాజరాజు పట్టాభిషిక్తుడైన వెనువెంటనే నన్నయ భారతరచన 

కారంభించి 1030 వ సంవత్సరము (పొంతమున మరణించియుండెనని చెప్పు వాదమొకటి 

కలదు. కాని యది యంత విశ్యసనీయము కాదు, 1061 వ నంవత్సరమున రాజరాజు మరణించు 

టచే* దరువాత రాజకీయముగా. గలిగిన మార్పుల మూలమున. బోషించు[వభువు లేకపోవుఓచే 

నన్నయ విరక్తుళడై భారతరచన చాపివేసి యుండునని కొందలును, ఆరణ్యపర్వరచ నాదు[ష్ప 

భావ ముచేతనో భీమకవి రాఘవపాండ వీయము నడచి వేయుటచేశనో నన్నయ మతి[భమించుటచే 

భారతరచనకు విఘ్నము కలిగ నని కొందటుకు దలంచుచున్నారు. కారణమేదై నను నన్నయ 

ఆదిస ఖావర్యములను. అరణ్యపర్వమున మూ(డాశ్వానములచై 144 పద్యములను మాతమే 

రచింపంజాలెను. . తరువాత రాజ రాజన రేందుని వంశమునకు జెందిన వాలెవ్వరును దానిని 

బూర్తిచేయించువిషయమున |శద్ధ వహించి యుండ లేదు. 

నన్నయ భారతభాగమునే కాక చౌడేశ్వరీవిలానమను నామాంతరముగల చాముండి కా 
విలాసము, ఆంధ శ బ్రచింతామణి, ఇం[దవిజయము, లఅతణసారము, రాఘ వాభ్యుదయము 

అను [గంథములనుగూడ రచించి యుండెనని లోకమున. (బతీతి యున్నది. ఇందు ఇం దవిజయ 

రాఘవాభ్యుదయము లెచ్చటను లభ్యుములగుఓలేదు. కన్తూరిరంగకవి తన యానందగంగ'రా 

టృందమున నన్నయ లతణసారమునందలివని కొన్ని పద్యముల నుదావారించియు:౨ డెను. ఇతర 

లాకుణికులుశాని కవులుగాని దానిని నన్నయకృతముగాం జేర్కొని యుండలేదు. చెయా నం 
దధగ్వ చార్యుల చేరుదావారింవ(బడి యున్నదంట. అందుచే నది నన్నయకృశము కానని 
నిక్చయింపవచ్చును. చౌడేశ్వరీవిలానము నూటయిరువది పద్యముబతో గూడిన మూండాశ్వాన 
ముల చిన్న పద్యకావ్యము. ఇంటు [సథ మాశాజబ్బపమున నందవరీక | (బావ్మాణులనుగూరి. “యు 

(ద్వితీయ తృతీయాశ్వానములందు తొగటకులమువారని చెప్పంబడడు జే వాంగులను గూర్చియు) 
జప్పంబడినది. ఇందలి మూండాశ్వానముల చివరలందున్న మూండు గద్య లలో శ్ర సకలభాషా 

వాగనుశానన, = (శ్రీ) నకలనుక విజన్మ శేష్ట = (క్రీ) సకలవిబుధవినుత, నర్వవి ద్యావిచకణి అను 
నన్న యనుగూర్చిన విశేషణములు మూండు పీధములుగా నున్నవి. [గం థారంభమందలి సీసపవ్ట 

మున “ఘనత రాజన రేందుని, కరుణ వడనినట్టి వాడ(ను నన్నయళభట్ల నేను” అని యుండుటచే 

నీ కావ్యమును రచించిన నన్నయ 'రాజరాజన రేం దుని దయకు బా బా|తు(డై న నన్నయయే యని 

'భావింసవలసియున్నను ఇందలి వస్తువును, బద్యరచనను, సీసములందలి యతినియమములను బకిశీ 

లించిశనిది నన్నయర్చచన కాదని నిశ్చయముగా? డెలియుచున్నది. ఇంక నాం|ధళ బచి తామణి 

'క_ర్భృత్వమునుగూర్చి చిర కాలమునుండి యాం|ధవండితులలో వాదోప వాదములు జరుగుచున్న వి. 
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కపిలగోశతము ను _త్తమ వేదవి[పు లకు దానము చేపీన పుణ్యాతిశయమును బవహుయాగాచరణ. 
ఫలమును కలుగును. రాజరాజు కాలమునకుముం దే పంపకవి కన్నడమున భారతమును విక 
మార్గున విజయ మనువేర రచించెను. 7, 8 శతాబ్దులలో సెరిందేవనారను కవి యరవమున 
భారతమును దేశీయములై న వెంజాపవ్యములలో రచించెనట, రాజరాజు చేశభాషమో రచితము 
వైన యీ రెండు భారతములను వినియుం డెను. అతనికి. చెలుంగులోగూడ దానిని రచింపంజేయ 
వలనను కుతూవాల ముదయించియుండును. అదియునుగాక వు రాణములు “పెక్కు శివునో, విష్ణు 
వునో (పళంసించుచు., జాజికములై యుండినట్లు కన్చించును. అట్లుకాక ' వేదార్థమును గథో 
వాఖ్యానములద్వారా (పపంచించుచు సర్వధర్మ సమన్వయ సంభధానదత్మమె యలరారునది. 
మవోభారతము. అందుచే రాజరాజు తనమి[తుండు, ఉభయ భాషాకావ్యరచనాఖిళోభితుండు 
వైన నన్నయను భారతమును చెనుంగున రచింపుమని కోరియుం డెను. 

“జననుత ! కృష్ణ థై ్వ్రపాయన మునివృషభాభిహిత మవోభారతబద్ద నికూపితార్జ మేర్ప్చడ( 
'దెనుంగున రశియింపు” మని రాజరాజు నన్నయను భారతమును 'ెనుంగున రచియింవుమని 
యడిగిన విధము గూఢార్థభూయిస్టమె యున్నదని కొందలు విమర్శకు లభి పాయపడు 
చున్నారు. మవోభారతము వపంచమవేదమని (పసిద్దివడసినది. కృష్ట దెపపాయను(డు దానిని 
సంస్కృతమున రచించుటకు వేదార్జోపబ్బంహణమే [(పధానకారణము. పంపకవి జై నమతా 
వలంబి యగుటచే చానిని కన్నడమున [(వాయునప్పుడు క ధాంశములందువలెనే మళసిర్రాంతము 
లందును బుద్దివూర్వకముగా కొన్నిమార్పులు కావించెను. పొండవులందటిలో నర్జునున కధిక 
[(వాధాన్యమొనంగి తనపభువైన యరికేసరికతనితో న భేచాధ్యపసాయము కల్పించుటయు, 
(శ్రీకృష్ణుని భగవ _త్త్వమును మటుగువుచ్చి సామాన్యమానవునిగా జి[తించుటయు, వ్యాసాది 
య తులను వర్ణించునప్పుడు జైన సం|పదాయము ననుసరించుటయు. నతండు కావించిన | ప్రధా 
నముల న మార్పులని చెప్పుదురు. "రాజరాజు సంస్కత భారతమునకును కన్నడ భారతము 
నకును గల యీ వ్యత్యాసమును గురించియే నన్నయతో “వ్యాసునిచేం 'జెప్పంబడిన భారత 
మున నిబద్దమై నిరూపిత మెన యర్ణ్లము స్పష్టమగునట్లుగా, అనగా వ్యానముని మవోభారత 
త త్త్వనిరుదర్దముగా” తెను(గున భారతము రచింపుమని [వత్యేకముగా 'జెప్పియుంజెనని విమ 
ర్భకులు భావించుచున్నారు మజియు నర్ధ మేర్చడునట్లుగా 'దెనుంగున రచింపుమనెనేశాని 
యథాతథముగా ననువదింవుమని యతండు కోరియుండ లేదనియు వా రూహించుచున్నారు. 
ఈ వద్యమింత సాభ్మిపాయముగా రచితమయ్యెనో కేదో చెప్పలేము కాని యందీభావములు 
న్ఫురించుచుండుటలో మాత మసత్యము లేదు. 

రాజరాజు తన్ను భారతమును దెనుంగున రచింపుమని కోరంగనే నన్నయ యశ్లుయని 
యామోదసూచకముగా. దలయూపియుండ లేదు. 'శనుంగు భామ స్వయంనం పూర్ణ ముకాక 
యవి స్త్యృతమును అవ్యవస్థి తమునై యున్న యాకాలమున నందు భారతమువంటి మవోశావ, 
మును రచింప బూనుట యెంత శ్లేశకరమో యాత. డెటుంగును,. అందుచే నతండు 'దుర్గమార్థ 
జల గ'రవభారత భారతీసము[దము( దణియంగి నీదుటకు విధాతక్రైనను శక్యముకాదన€ 
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డన మాట వేలుగా జెప్పచనేల యని వినయమున తన యసమర్ధతను సూచించెను. “అమలిన 
తారకి 'త్యాది పద్య మాతనీ వినయసంవదను, నిరవాం కశారతను బక్కగా వెల్లడి చేయుచున్నది. 

కాళిదాను రఘువంశమున మొదట “మందః క వీయళః (పార్టీ యని చెప్పి తరువాత “అథవా కత 

వాగ్ట్వారే' అని శెల్పినట్లు నన్నయయు పిమ్మట “అయినను దేవా! నీ యనుమతంబున విద్య 
జ్ఞనుల యన్నుగహంబునం జేసి నానేర్చువిధంబున నిక్కావ్యంబు రచించెదొ నని యంగీశార 
మును వెల్లడించెను. తిక్కన “నానేర్చిన భంగింజెప్పి” యనుటకు నన్నయగారి “నానేర్చు 
విధంబునొ ననుమాట యొజ్జిబంతి. ఇరువురును స_త్త్యమూార్తులును వినయనము[దులునగుట 

నట్టన,జూలిరి. నన్నయ “ఇ క్కా న్యంబు” నని చెప్పుటను బట్టి యత (డు సంస్కృతమున నితివోస 

మాతమ.గా నున్నదానిని డాను కావ్యముగా సంతరింస నెంచె నను భావము నూచించెననీి 

విమర్శకులు చెప్పుచున్నారు. 

పిమ్మట నన్నయ “వారి వారాజ గజాన నార్క షడాన్య మాతృనరన్వతీ గిరినుతాదిక చేవ 
తాతలికి"ని, గురుపద్యవీద్యకు నాద్యుండై న వాల్రీకికిని, భారతర చనాధురంధరుండును భూరియళో 
విరాజితుండునై న వ్యానునికివి నమస్కృతు లొనరించినట్లును, సత్సభాంతర సరనీవనంబులను గొని 
యాడినట్లును వర్ణింపబడినది. ఇచ్చటి వద్యములు తరు వాతం గా వ్యాదిని "జేయంబడు నిష్టదేవతా 

వూర్యక వి సో[తములకు మూలములని చెప్పం దగియున్నవి. నన్నయ యిట! (దిమూర్తులను 

వారి భార్యలను మాత మేకాక యర్కవడాన్యులనుగూడ( బేర్కొని యుండెను. [తిమూర్యా 
త్మకుండగుటచే నర్కుని, తన |వభువునకును దద్వంశీయులకును నుపాన్య దై వమగుటచే షడాస్యుని 
నత డిచ్చటం బేర్కొనియుండును. వూర్వకవులలో వ్యానవాల్మీకులనుదప్ప మజీ యితర నం 

.న్మ్భతకవులను గాని దేశభాషోకవులనుగాని యతండు న్మరించియుండ లేదు. ఇతర సంస్కృత 

కవుల నతండు స్నరింపమికిం గారణ మేమో తెలియదు. కాని బేళభాషపూ కవుల న్మరింవకుండుటకు 

పాతు వప్పటి కతని మన్నన కెక్కి సృరణార్హులై న వారెవ్వరును వెలసి యుండలేదేమో యని 
యూహింవవచ్చును. ఒక వేళ నట్టి వారుండినచో. దరు వాత గావింపంబడిన నభాపురస్కారము 

నందే వారీ నన్నుతియు నంతర్భవించి యుండె నేమో! నత్పభలన6గాం బండిత వరిషత్తులని యర్థము 

ఆ రోజులలో. గవుల రచనల గుణాగుణముల నిర్గ యించుటకును, భాషాసారన్వశాభ్యుదయ, 

మార్గములను నూచించుటకును గొన్ని విద్వశ్చరివత్తులు నెలకొల్పంబడియుండును. నన్నయ 

పర్వసం[గవాము చెప్పునందర్భమున “సకలనూరిన భారమ్యుంబగు తృ తీయపర్వము” “ద్ర్రీపర్వంబు 

పద:నొకండగు పగ్వమునా వెలియు సుకవి పండిత నథలన్ ” అని వండిశ సభలను బేర్కొనుట యీ 
వీపయమును బలపజుచు చుచున్న ది. అసలి ట్ర క'ద్యతంభఘముల నెలకొల్పు సం|వదాయము దతీణ 

దేశమున? జిర కాలమునుండి యు నున్నట్లు కనిపించును. [పొచీనకాలమునం ద దమిళ దేశము 
నందు భిన్న భిన్న కాలమ.లలో భిన్న భిన్న [(పదెశములందు సెలకొల్చంబడిన మూండు సంఘము 

లనుగూర్చి నక్కిరల్ అగప్పొరల్ కు (వాసిన వ్యాఖ్యానములో వివరించియున్నాండు. మణీ యు 
నాం|ధ దేశమున శాత వావానులకాలము నుండియు బౌద్దమతము వేలూని (వజాదరము నంది 
యుండెను, అందు బౌొద్దనంభఘములకును సంభఘారామములకును నమి త మెన (పాధాన్య 

మున్నది. ఆ కాలమున వానిని జూచి మతమునకువలెం గవిశాపొండితీ[వక ర్లలకును అభ్యు 
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దయము కలిగించుటశై. కొన్ని సంఘములను స్పాసించి యుందురు. '"నన్నయవంటి | వముఖ 

విద్వుక్కవు లందజికిని అందు స్టానముండియుండును. నన్నయ సశ్చభాంఠకరము ల గొనియాడి 

న[కమము వానిగుణవిశేనములను, అతనికి వాని_వైగల గౌరవమును వ్య_క్ష మొన రించుచున్న ది. 

అవశారికయందలి తుదిరెండు వద్యములును మిక్కిలి ముఖ్యములై నవి. ఇందు మొద 

టిరి నన్నయ కాతని సవోధ్యాయు(డైన నారాయణభట్టు తోడ్పడిన విషయమును, శెండవది 

నన్నయ కవిక్యమందలి గుణవిశేషములను కెల్పుచున్నని. నన్నయ నందంపూడి శాననమున 

నారాయణభట్టు కవితాపాండిత్మీపతిభలను రమ్యముగా వర్థించియున్నా(డు.  అతండు కేవల 

కవియుం బండితుండును మా[త మేశాక రాజనీతి ధుగంధరుండుకూడను. కొంత కాలమతండు 

వళ్నిమ చాళుక్య చకవర్తియైెన శై, ల్లోక్యమల్లి దేవరకు మతి యై యుండినట్లు [కీ శ. 1055 భో 

నతని కూంతురు 'కుపము చాశారామమున వేయించిన శాసనమువలన( చెలియుచున్నడి. రాజ 

రాజు 1051 లో బశ్చిమ చాళుక్యులతో నంధి(చేసికొన్న సందర్భమున నతండుకూడం గొంత వలకు 

'దోడ్పడియుండును. అతని కవిశాపాండిశ రాముల కలరి యో యతః డొనరించిన సావోయ్య మును 

న్మరించియో రాజరాజతనికి నందంపూడి నగవోరముగా నొసంగి గౌరవించెను. అతండు 

ప్కుభాపలలోం గవియుం 'బండితుండున్నైయుండినను అతండు రచించిన |గంథ మేదియా 

నిష్పుడు లభించుట లేదు. “పాయకపాకశాననికి” అను పద్యమున నన్నయ అతండు తన కూరక 

శోతోడయి నిర్వహించె” నని చెప్పెనేశాని యాతోడ్చాటు స్వభావ మెట్టిదో చెప్పియుండ లేదు. 

అందుచే నన్నయ రచించిన భారత భాగమున నారాయణభట్టు. [వ్రాసిన పద్యములుకూడం గొన్ని 

కలననియు, నావిషయము వెల్ల డియైన చో( దనకీర్తికి లాఘవముకల్లు నను నీర్ష్యాబుద్ధితో నన్నయ 

చాని నడంచి యాతండేదో చోజ్చాటు. శావించెననిమా[త మన్పష్ట్ర ముగా? జెప్పి యూరకుండె 

ననియు గొందజు తలంతురు, కానినన్నయ నిత గ్రసత్యవచనత్వమును, సుజనత్యమును బుర 

స్కరించుకొని చూచినను, అత(డు నందంపూడి శాసనమున నారాయణభట్టును [బశంసించినవిధ 

మును బురస్కరించుకొని చూచినను ఆ తలంపు యథార్థమైనట్లు తోంవదు. అదిగాక థార 

తమును 'దెనుంగున రచింవుమని రాజరాజు నన్నయ నొక్కనినే కోరియుం డెను గాని యిగువురిని 

గోరియుండ లేదు. నన్నయకు నిజముగా నట్టిదురూవాయే యుండినచో నాతం డాతని నామమే 

స్మరింపకుండియుండును. ఆ పద్యము మి, తునియెడ నాతనికిం గల కృశజ్ఞ తాదర భావములను 

బుష్కలముగా విళదముచేయుచున్న డి. .“ “పాక శాసనికి భారత ఘమోరరణంబునందు నారా యణు 

నట్లు అను నుపమయందలి సామర్ధ్యమునుబట్టి కొంగ భారతసం గామమున నార్జు నునకు6 

గృమ్షండాయుధముపట్టక, అనిచేయక వాజ్ళా[త మైన సావోయ్యము శేసీనట్లు వారాయ. ణజట్టును 

నన్నయకు గంటము పట్టక తాళ సతమును ముట్టక వాక్సావోయ్య మును మాతన. ౫వించి 

యుండుటను నన్నయ నూచించెనని చెప్పుదురు. ఇట్టి గూ ఢా స్థిమునుగూడ నన్ను సు = యుద్జే 

శించెనని, చెప్పుల యు క్రముశాదు.. ఆతం తశ్లే యుర్దేశించి యుండినచో నా పద్యము [:దయే 

యగునుగా ని సుతి కాజాలదు, నరబారాయణవబకును, దనకును నారాయణభట్టు "కుక. గల సన్నీ 

హిత స్నేవానంవదను నూచించుటకే నన్నయ యా యుపమానమును వాడియుండును. 

: నారాయణభట్టు నన్నయకు గావించిన సావోయ్య మెట్టిదో నిశ్ళయించుటశాధథార మ లు లేకు 
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న్నను ఊహించుట కవకాళమున్నది. అప్పటికి? 'బెలుంగులో నాదర్భము అని చెప్పందగిన కావ్య 
ము లేమియు లేమిశేతను, పదచ్చ్భందోవిన్సుతులుకాని వ్యాకరణమర్యాద కాని కేక భామ 

య _న్తవ్య స్త సమముగా నుండుటచేశను అందు మహాఖారతమువంటి యు చా _త్త కావ్యమును రచించు. 

బట్లా యనీ నిరుళ్చావాపడు చుండన నన్నయ కావావరంగమున నర్జునునకు నొరాయణు6డు 

వలె నారాయణభట్టు బుజముఅట్టి (పోతావా మొసంగియుండును. అట్టి సమయములలో, 

[బోత్సాహామునకుగల విలువ “ యింతింతన రాదు, ఆకాలమున సంస్కృత భాషావిద్వాంసులే 

రాజానస్థానములం బండితులుగా6 బరిగణింవ(బడుచుండిరి. ఆ పండితులకు 'దేళ భాషలన్నను 

అందినది ॥ విశ్వమన్నను అంత గెరవాదరము లుం డెడివికావుం అందుచే చేశ భామమైన "ఇలు ( 

గున( గావ్యము రచించుటకును, అందును బంచమ వేద మను (పళ స్తిగాంచి పవిత్రముగా భావింప 
బడుచుండిన భారతమును 'ెలుంగున ఠచించుటకును పండితులుకాని పూర్యాచారపరాయణులు 

కాని సమ్మతించియుండరు. అట్టియెడ భారతము కన్నడభాషలో నంతకుముందే రచిశమె 

యుం-డుటను, అట్టి కావ్యమును "దెలుంగులో రచించు టప్పు డ త్యావళ్యక మై యుండుటను ' 

నూచించి నా రాయణ భట్టు వారిని |బనన్ను ౪ గావించి మి్మతుండైన న నన్నయకు వారివలన నెట్టి 

యాః ఎంక మును లేకుండం జేనియుండును. మజీయు [వాయంబోవు కావ్యమున6 దత్సమవలు, 

వాడ నళయునా, బేశ్యమ. లు. వాడవలయునా, మణి[పవాళము . వాడవలయునా, దానిన్ని' 

నంప్కు. ఫో కావ్యము లవ లె? గేవలపద్యమయముగా నంత రింపవలయునా చం వున్రుగా సంతరింసవభ 

యునా అను విషయమున(గూడ నతడు కన్నడక వుల మార్గమును జూపి నన్నయకు గల సందేవా 

మును దీర్చియుండును. అదిగాక సంస్కృత భారతము గహనము వంటిది. అందు ధగ్మత త్త ఫ్ర నీతి 

(పసంగములును, గావ్య కళాదృష్టితోం జూచినచోం బధానక థాగ మనమున కాటంకము కలిగించు 

ననవసరఘట్టములును, బునరు క్తులును పాచ్చుగాం గనవచ్చుచుండును. వానికిందో డం చెడ నెడ 

[పశేసములు కూడ? జొచ్చియుండును. భారతమును 'దెలుంగువ రచించు సందర్భమున నేభఖాగ 

ములను విడునవలెను ఏ భాగములను సంత _ప్రములు కావింపవబయును, ఏ భాగముల నుచిశవర్ణ 

నాదులచే చెంపుచేయవలయును, ఏభాగముల నౌచిత్యపోవణమునకును చేశ కాలపా[శానుగుణ్య . 

మ. నకును ఇంచుక మార్చవలయును మున్నగు సమస్యల నెంతపండితుడై నను ఒక్క. డేశాకిై 

సర్వజనాంగీకారముగా పరిష్కరించుట కోష్టు సాధ్యము. ఇట్టి యెడలంగూడ మవోపండితుండు 
కపీం। దుడునై న నొరాయణభ ట్లు నన్న యకుద గిన సలవోలొసగియుండును, అశ్తే నన్నయ 

యాం; ద్రీక రణవిషయమున నితర “్పండితులు వివాదములను. లేవచె తినప్పుడతడండ యొ మి తునికి 

బాసటగా నిల్సియుండును. ఇదంతయు నారాయణభట్టు నన్నటయకు( గావించిన తోడ్పాటును 

గుఆించిన యూవామాతము. ఇట్టి విద్వన్నితుల తోడ్పాటును [ప్రభువైన రాజరాజునవలం 

' బమును లేకయుండినచో నారోజులళలో నన్నయ మవొభారతమును 'దెలుంగున రచించుట: 

యసొధ్య కార్య మై యుండును. 

సా ధారణముగా( బలువురు నన్నయ మవోభారతము నాం|ధీక రించి తనవభువై న రాజ 

రాజున కంకితము కావించెనని చెప్పుచుందురు. కాని యాంధమునం దరువాత [(వాయంబకిన 
"పెక్కు. కావ్యములందలి యవతారికలందువలె నీభార తావశారికలో( బోషకు( డైన రాజరాజు 
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కవిని గావ్యము రచించి తన కంకిత మీమ్మని యడిగినట్టు కాని, నన్నయ యందు కంగీకరించి 
కావ్యరచన కారంఖించినట్లు కాని, కతిపతివంళవర్భ నవద్యములు కాని, వష్ట్యంతములుశాని, 
కృతిపతి క భ్యుదయపరంవ రాభివృద్దిగాం గావ్యము నుప[కమించుటకాని కాన రావు. నన్నయ: యెచ్చటను "రాజరాజు తనక్ళృతికి. బతియనీ చెప్పియుండ లేదు. కానీ యాశ్వాసాద్యంతములందతి. 
పద్యము అట్ట యభ్మిపొయమును గలిగించుచున్నవి, వాల్కు రికి పోమనాథు(డు తన ద్విపద కావి ముల కిష్టులైన వారిని [శ్రోతలుగా గ్రహించినట్లు నన్నయ రాజరాజును [(శోతగా భావించి యుండనేమో ! 

భారతాం ద్రీకరణము = ఒవెదికమతోద్దరణము 
రాజరాజు నన్నయను నమువోభారతమును చెను(గున రచింపుమని కోరుటకును, నన్నయ 

దానీని రచింప బూనుటకును దేశ భాషానముద్దరణముతోపాటు వె. దికమతోద్దరణమును గొంత 
వజకు( గారణమై యుండునని వలువురు విమర్శకుల యఖభిపాయము. నన్నయ మవోభారత 

భారతము రచింపుమని కోరు సందర్భమున నట్టి యఖి[పాయము వ్యక్తము చేనియుండ లేదని ము 
జివ్వువారు కూడం గొందలు లేకపోలేదు. కాని రాజరాజు వాచ్యముగా శట్టి యభి పాయ మును వ్య_క్తముచేని యుండకపోయినను మవోభారతీం (ఢ్రీకరణ [వయత్నమున కదికూడ? 
గారణమె యుండ ననుటకుం గొన్ని యాధారములు కాన(బడుచున్న మి. 

నన్నయకు బూర్వి , మాం, ధచేశమున జౌద్దతై నమతములు మిక్కిలి (పీచారము పొంటి యుండెను. కుమారిలభట్టు జైన బౌద్ధ మతసిద్ధాంతములను ద్మీవముగా ౧౦డించి పూర్వమీమాంసా _ వర్ధతిని | బకిష్ణాపింవ యత్నించి యుండెను, జైనులును. జౌద్దులును ఊరకుండక  దేశభాషలు 
చేర్చుకొని తమతమ మతముల మావోత్మ్య్యమును సామాన్య [వజలందు( [బ్రచారము చేయుచు చై_దికమతమునుండి వారిని తమ మతములోనికిం బరివ _ర్తనము కావింప యత్నించు చుండిరి. వార్మిపయత్నములు సఫలము లగుచుం డె ననుటకు రాజరాజుతండి మొన విమలాదిత్యుండు వరమ 
[బహ్ముణ్యుం డయ్యు. జీవరికాలమున ిి.నమతము నవలంబించుట యొక దృప్పాంశము,. వె_దిక 
మతాభిమాని మైన రాజరాజు ౭న బౌద్ధమత నుల [వయత్నముల నారనీ, వారి [పచారముజే 
టై రిక మతమునకు గలుగుచున్న వాని పరిశీలించి. సామాన్యజనులకుం గూడ వై దిక మత మవా_త్త్వము నెబింగింపంచలంచియే పంచమ వేద మైన మవోభారతమును చేశభాషలో రచింవం 
జేయుటకు వాంఛించియుండును. భారతము వినవలె నను కుతూవాలము, అది తనవంశమున బూర్వులై న పొండవో త్తముల చరిత వివరించు [గంథమగుట, త[చృవణమున బవుయాగ 
ముల ఫలము లభించుటయను, వానితోపాటు భారతమువలన వైదిక మతోద్దరణము కలుగు నను నాళకూడ నాతని నా (వయశ్నము:కుం [బోత్సహించియుండును, - 

రాజరాజు కన్నడమున పంపకవి రచించిన వి|కమార్హున విజయమును స్వయముగా జదివి నను జదువకపోయినను అందలి విశషములనుగూర్చి వినియుండును, వంపండు జై నమతావలంతి 
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'యగుటచే భారత కథయం చామత మున కనుకూలముగా। గొన్ని మార్పులు కావించియుం డెను. 

రాజరాజున కావివయము భేదముకలిగించి యుండును. అందుచేతనే యతడు భారతమును 

"దెనులపన రచింవంజేయుటకు. బూని నన్నయతో ' “కృష్ణ డై ఏపాయనమని వృషభాభిహిత మహో 

భారత బద్దనిరూపి ార్థ మేర్పడం దెనుంగున రచియింపు” మని (పత్యేకముగాః "జప్పియుం డెను. 

అద్రి పరివభారతమువళే నసమ్మగ మును, మూలభిన్నమును, మతాంతరానుకూలమునుగాళ 

సమ్మగమును, మూలార్థ |పతిపాదమును, వె దికవుతానుగుణమును గావలెనని” యాతని యఖి 

(పాయమై యుండును. 

వై దికమతము ననుసరించి కర్మమార్ష మైనను జ్ఞానమార్గమైనను మానవుని మోకమలత్యు 

మునక. గొనిపోంజూలును. కర్మమార్ష్శమున వేదములకును, రచ్చోదితములై. న కర్మములకును 

అధిక (పా ధాన్యమున్నది. ఆ రెండును (బావ్చాణాధీనములు. నన్నయ భారతమును రచించుచు 

మూలమున లేని పట్టుల గూడ 'బెక్యూచోట్ల వేదములను, వేదవిధులను, విప్రులను (బత్యేశ 

(శద్దతోం ఇశంనించుట చూ చాతని మానసమున వై_దికమతోద్ధరణ భావము కూడ నిండి 

యుం డెనని తోంవకమానదు. ఆతం డాశ్వాసాంతములందు శాజరాజును (బళంసించుచు వాడిన 

'విశేషణములు కూడ నీవిషయమును బలపటు చుచున్నవి. అత (డు మూలమందు వ స్త్పృతములుగా 

నున్న 'వేదయజ్ఞాదుల (వశ ంనలను దగ్గించినట్టు కొన్ని శేకెపోలేదు. కాని యట్టి వానినంఖ్య చాల 

స్వల్పము, అచ్చట నాత€ డట్లు చేయుటకు గారణ మూహించుటమౌ వీలగు చున్నది. నన్నయ 

రచనలో? గన్పట్లు కొన్ని భాగములు = అందును అమూలకములై నవి = - శాకత్ష రచనకును 

వైదిక మతోద్దరణమునకును నంబంధ ముండెనని రుజువుచేయుచున్నవి. మా 

నన్నయ యాం గ్రీకరణ విధానము ' 

సాధారణముగా గవితయముచారి యాం[ధ శారతమునుగూర్చి చెప్పునప్పు డడి 

"వ్యాసుని నంస్మృత భారతమున కనువాదమని చెప్పుట పరిపాటి. వారు క భాకథన క్రమమున 

సంస్కృత భారతము. నమసరించినమాట నిజమే మైనను భావవర్శ నాదుల విషయమున మూల. 

మును గేవల మనువదించుటతో. దృ వ్రివడక కొన్ని చేర్చు మార్చులు కావించి న్వతంత్రమార్గము 

నవలంబి-చియుండిరి. వారు మూలమును బాగుగా బఠించి, యందలి త త్త మును జీర్ణ ము 

చేనకెని, యనవస ర ములనితోంచిన భాగములను దగ్గించి, యవనరమని తోంచినవట్ల( వర్ణ నాదు 

అన... బెంచి, యనుచిక మని తోచిన చోట్ల నన్యభాకల్పనము కావించి యది యొక వ్వతం|త మవో 

కావ్యమా యనునట్లు ట్లు సమర్ణతతో నంతరించి నారు. అందుచే మూలమును జెంతనుంచుకొని 

యందలి భోకములన్నియుం [గమముగా వాం[ధమున ననూదితములై నవా యని పరిశీలించు 

వారికి నిరాక కలుగక మానదు, ఆంధమునందలి యనువాద విధానమును కథానువాదము, 

భావానువాదము, పదానువాదము అని ము త్తెటంగుల వింగడింపవ చ్చును. అందు(గ విత యము 

వారిది కథానువాదపద్ద్ధతి, వారు మూలమునందలి కథ నుమ్మాతము విడువక స్వ|పతి ఖానుగుణ 

ముగా వర్గ నాదులు కావించుచు. దమ యనువాదము నొక విశిష్టమార్గమున వెలయించిరి. 
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కవి|తయము వారికి వ్యానుని 'యెడ గురుభావ మున్నది. అశని దయవలననే తాము: 

కవుల మెతిమని భావించినవారు వారు. అందుచే చా రేవైన మార్చు చేర్చులు కాపించినచో నవి 

శా మతనికంచె( గ విశ్వమునందుంగాని (పతిభాపాండిత్యములందు(గాని యధికుల మను నవాం 

శారముతోం గావించినవీ కావు. అవి దేశకాల బేధముచేతను దృష్టి భేదముచేతను వర్పడినట్టివి. 

వ్యాను(డు కవి[తయమువారికంశు సుమారు "రెండు వేల సంవత్సరములు పూర్వముండినవాండు. ' 

తననాంటికి వేదభామ సామాన్యజనులకు దురవగావాన మైపోవుటచే వేవనిజిప్తములైైన ధర్మ్శనీతి 

త శ్యాదులను గథోపాఖ్యానములద్వారా సర్వజన సుబోధములు కావించు నుచ్చేకముతో నతండు 

శౌకికిథాపలో మవోభారతమును రచించెను. అందుచే నతని రచనలో. గావ్యక శాదృష్టికం'ుం 

భారాణిక నై తికదృష్టిపాచ్చు. అయ్యును అందు మవోళావ్యలతణములు పుష్కలముగా గోచ 

రించుట యతని మవోనుఖావత్వముచేశ, క వ్యితయమువారు నీతిధర్శ్మములతోపాటు శావ్యకళ కు( 

గూడ సమాన (పాధాన్య మొసంగినబారు. మజఆియు.6 దమునాంటి సాంఘికాడి సం[పచాయ 

ములకు విరుద్ధములుగా. దోచిన విషయములను చేశకాలో చితముగా మార్చుటకు వెనుదీసీన 

వారు కారు, రాజరాజు నన్నయను గృవ్ట దై పపాయన మునివృవ భాభిపిత మవోభారత బద్ద 

నిరూపికార్ధ మెరృడునట్టుగాల చెనుగున రచి:పుకుని యడుగుటయు, నన్నయ యిక్కావ్యంబు 
రచియించెన ననుటయు 6, దిక్కున యమ్మ ోకావ్యంబు నర్హంజు నంగతంబు తేసిన ననుటయు, 

ఎజ్జన త(దచనయకా నారణ్యపర్యశే శేషము పూరించెడద ననుటయు వారు మూలమును యథాతథ 

ముగా ౫ “నువదంచుటకు. గాక త దర్ధవవర ణము:కుమా [తము యత్నించిరనియు, దానిని గావ్య : 

ముగా రూపొందింవ న ద్దేశించి రనీయు వ్యక్త కము చేయుచున్నవి. అందుచే గవ్మితయము వారిది. 

కేవల ; స్వతంత్ర రచనయు. గాదు కవలానువాధమును గాదు. అది న్వతం|త్ర మైన యనువాదము. 

చ్యాసర చిత మవోభారతము వ్యాసుని నాంటినుండి నన్నయ నా(టివటికు నొశేరూపమున 

నుంజెనని చెప్పుటకు వీలులేదు, అది పలుకారణములచే లేళశళాలభేవముల ననుసరించి యేక 

(పశేపవికేపములకు గుణీ మొనది. [గంథము సర్వభారతీయులకును పూజనీయమైన దగుటచే 

దాని పతులు వివిధరా ష్ట్రములలో వివిధలివులలో వివిధరూపములతో వళసీయున్నవి. వానిని. 

(బథానముగా చా&ిణాత్యవర్గము, జూ త్తరావహావర్గ్లము అని రెండు వర్గములుగా విభజింప 

వచ్చును. ఒక్కొక్క వర్గమునందు మరల భిన్ననభ్నిపాళఘు లుండ వచ్చును. కొన్ని చోట్ల నుత్తర 

దకీణపాఠ ముల సమ్మేళనము తో (గూడిన [పతులును ఉండవచ్చును. వివిధములుగానున్న యీ 

[(వతులలో వ్యాసభారతమున శకేది సన్నిహిత మైనదో, నన్నయ దేనిని [గహించెనో చెప్పుట క ప 

సాధ్యము. అందుచే యాద్భశచ్చిక ముగా లభించిన యేదోయొక మూలమును |గహించి కవిత 

యమువారి భారతమును డాని నితోంబోల్చి ' వారిచ్చట మూలమునకు మెలుంగు పెట్టిరి ఇచ్చట 

మూల భానమునకు భంగము కలిగించిరి” యని చెన్వుట యు క్రముకాదు. వారి యను చాదవిధా 

నమునుగూర్చి యాలోచించునప్పుడు బా శేేపతి ననుసరించిరో నిళ్చయించుట (ప్రథమ 

కర్తవ్యము. 

నన్నయ ఆదిపర్వారంభమున6 చాను (గహించిశ భారతమున చేవర్వమున నెన్నెన్ని 
శోకము లున్నవో లెక్క యిచ్చి యున్నాడు. చానినిబట్లి యాత6 డన్ని శోకములుగల యేదో స బ్ య | 
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"యొక (ప్రతి ననునరించెనని చెప్చవచ్చుకు. కాని ఆపతి అతనికాలమున[ [బచారమందుండిన 

శృవతులలో నొక్కటియో, లేక యాతండా[పతుంనన్నిటిని బరిశీలించి. స్వయముగా ననువాద 

మునకై కూర్చుకొన్న వత్యేక్మవతియో చెప్ప(జాలము. అత? డే[ప్రతిని (గహించినను చాని 
పుత్రి క యిస్పటివజకు యథాతథముగ వచ్చియుండెనని చెప్పుటకును అవకాశములేదు. అత 

డిచ్చిన లెక్కలోంగల యన్నిళ్లోకముబే కల [పతి యేదియు నిప్పుడు _త్తరదథీణ వర్గగ తములై న 

వానిలోం గనిపించుట లేదు. పూనాయందలి భండార్యరు (పా చ్యపరిళోధన సంస్థ వారి యాజ 

మానగమున సంస్కృత భారతమునకు విమర్శాత్మక మైన సంపుట మొకటి ము|దింప(బడినది. 

వారు పరిశీలించిన వివిధలిపులతో(గూడిన వివిధ పతులలో నన్నయ యనుసరించిన (పతి పు త్రిక 
చేరిందో చేర లేదో చెప్పంజాలము. నన్నయ చదాకిణాత్యుండగుటచే దకిణాత్యవర్గమున కుం జెందిన 
[పతి నే యొకదానిని (గ్రహించి యనువాద మారంభించియుండున ని సామాన్యముగా నూహింవ 

వచ్చును. కాని నభావగ్వము విషయమున మా్యతము భీష్మ (డు శిశుపాలునితో శ్రీకృష్షని 

మావోత్శ మును 'దెల్పుటక్షై చెప్పిన సుమారు ద్విసవా|సళ్లోక పరిమిత మైన భాగమును నన్నయ. 
స్పృృశింపక విడిచివేయుటచేతను, అది. చా&ీణాత్య|[పతులందు మాతముండి యౌత్తరావా 

(పతులలోం గాన రాకుండుటచేతను అత డుత్తర(పతినే యనునరించెనే మో యని యనుకొనవలని 

వచ్చుచున్నది. మటియు నుత్తర[పతులలో మాత ముండి దడిళ[పతులలో నెచ్చటను గనరాని 
భాగముల యనువాదములును అతని రచనమున నచ్చుటచ్చుట. గనవచ్చుచున్నవి, 

నీలకంఠుడు మవోభారతమునకు భారతభావదీివ మను వ్యాఖ్యానము రచించుచు నవ 

'తారికలో 

బవూన్ సమావ్యాత్య విభిన్న చేళశ్యాన్ 

కోశాన్ వినిశ్చిత్యచ పాఠ మ్మగ్య 

(పాచీం గురూణా మనున్ఫత్య వాచ 

నూరభ్య లే భారత భావదీవః 

అని తాను విభిన్న చేళ్య| ప్రతులను బరిశీలించి పాఠనిగ్ణయము శావించినట్లు చెప్పి యున్నాడు. 

నన్నయయు ను దామిణాత్యవర్షమునకుం జెందిన "యేదో యొక వరిని, అందును తెలుంగు 
లిపిలో వాయంబకి న దానిని, (బధానముగా | [గ హించి, భిన్న దేశములకు. జెందిన యితర (వతు 

లనుగూడ6 బకకీలించి, వానినిబట్టి యందు. గాన్ని మార్పులు చేర్పులు కావించి తన యనువాద 
మునకు మూలము నేర్పజచుకొని యుం జెనని భావించుట యు క్రముగా నుండును, ఆ మూలము 
"కాని దాని పుత్తికకాని యిప్పుడు లభించు ననుకొనుట కవ కాశములేదు. అందుచే గవిితయము 
వారి యనువాదము జాగోగులనుగూర్చి చర్చించునప్పుడు చారు మూలముగా [గ్రహించిన 
(పతి యేడై యుండు నను విషయమును బృప్టిలోనుంచుకొనవలసిన యక్కణ యెంశతై_న నున్నది. 
చీని యావళ్యకమును నికూపించుట కొక్క. యుదావారణ మొసంగెదను. ఆంధ భారతమున 
యయాతి చరి[త ముందును దుష్యంతో పొ భ్యానము తరుబాతను ఉన్నవి. నిజమున శా కథఆ 

[కమ మళ్లు యుండవలయును. శాని కొన్ని యుత్తరప్రతులలోం దొలుక దుమ్యంతో పాఖా్యాన 
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మును దరువాత యయాతి చర్మితయు. గాననగుచున్నవి.
 వీనినిమా[తము చూచి కథాకమ. 

మున నుచిత మెన మార్చుతేని నన్నయ మూలమున కెంతో మెటుంగు చెకూర్చెనని చెప్పుట పరి 

కథాక్రమ మై యున్నది. 
వలయన చాతి౯ాత ! వతులు పెక్కింట ఛా 

భండార్క-రు [పాచ్యపరిశోధనసంస్థ వారి సవిమ
ర్శసంపుటమును మూలముగా (గ్రహించి 

యితర పతులలోని పాఠములను గూడ దృష్టిలో నుంచుకొని నన్నయ యనువాదవిధ
ానమునందలి. 

[వధానాంశముల నిలు సం[గవాముగా సూచింప యత్నింతును, నన్నయ లెక్క ననుసరించి ఆది. 

పర్వమునందలి తోం ములసంఖ్యి 0004. తెలుంగున౭ంగల గద గవద న్రములసంఖ్య 2091, దీనినిబట్టి 

సంస్కృ తభారతము శెలు(గున నాల్గవ వంతునకు6 దగ్గింపంబడినదని తో(చును. కాని సంస్కృ, 

" శమునందలి అనుషువ్ శోక ములకును "బెలుగునందలి పద్యగద వ్రములకును బరిమితిలోం జాల 
| షువ ళ్ల్ 

వ్యశా్యస ముండుటచే సంస్కృత భారతము తెలుగున సగమునకు6 బై గా దగ్గింప(బడినదని 

. మూలముగా. కెప్పవచ్చును. మూలమునందలి వర్షనములను, (బళ్నో త్తరములను, సంభావణ 

థు 

శ 

లను నన్నయ బాలవటకు నంచేపవించుటయే యొ తగ్గుదలకు గారణము. ఇవిగాక ధర్మ తత్త వ్ 

నీతివిషయకో పన్యాసములును, వురనదియుద్ధరాజగుణపాలన ములును వ్య కి నామముల 

“వటికలును, బునరు కులును ఆతండు సం జేపిం చిన యంశములలో ముఖ్యమ. లై నవి. ఈ సంశేపము. 

Ay లీ 

వలన [బిథాన క థాగమన మున నెచ్చటను అంత
రాయము కలుగక నుండుటయేళకాక అనవసర 

విషయ వివరణము తగ్గుటచే చానికిల (బసన ఇత యేర్చడినదనికూడం జెప్పవచ్చును. 

అ నన షయ నంక్లేవీంబిన ఖొగములు. 

\ 
ఉదంకు(డు చాగలోకమున నిరువురు (స్త్రీలను, ఆర్వురు కుమారులను, ఒక్క దివ్యపురు 

మని గనినపిమ్మట “నతాన్ సర్వాన్ తుష్టావ పఖిర్భుం్యత వాద ల్లో. 1” అని నాలుగు శ్లోకములు. 

(వాయంబడినవి. నన్నయ వానిని “వివులార్థవంత ంబులై న మం[తంబుల నతిథ క్తి యుక్తు(డ్రై 

స్తుతియించిన” అని యొక్క వాక్యమున నంగ హించెను. సూర్యకికణముల వేడిమి తాంకి 

మూర్చిల్లిన వుత్రులను గాంచి క్మోదువ చేసిన యింధదుని స్తుతి మూలమున విస్తుతముగా నున్నది. 

నన్నయ “నరసుర సిద్దకింపురుమే” త్యాడిపద్య మొక్కటి మ్యాతము (వాసి యూరకుం డెను. 

( ౨-46 )). 

ఆదిపర్వమునందలి 86 వ అధ్యాయములో అష్ట కాదులు యయాతి నడిగిన [పళ్నలను 

నన్నయ మిక్కిలి సంగహించెను. ఆతడు, | పళ్నలన్నియు విడిచి సమాధాన ములు మొత మే 

యయాతిచే( జెప్పించెను. పిమ్మట నశండు “అని యయాతి యస్ట'కాదు లడిగిన వాని నెల్ల సలెకేస 

రూపంబునం జెప్ప్పుటయు” (8-228) ననీ తాను బుద్ది పూర్వకముగా సం చేపించినట్లు నూచించి 

యుండెను. 
" 

పుకులు లేరని దుఃఖంచు పాండురాజునకు కుంతి దుర్వాసుండు తనకిచ్చిన నుం|తము. 

సంగతి సవిస్తరముగా6 జెప్పినట్లు మూలమున నున్నది. (118 అధ్యా 8188) ఈ వృత్తాంత 
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మంతకుముం దే విపులముగా జెన్పయుడి యుండుటవే నన్నయ యా పునరు కి ని దొలంగించి” కుంతి 

భోజు నింటం దన కొండుగొనాండు దుర్వాను( ఉచ్చిన మం|తంబు "కటంగు వతి కెణింగించి" 

(ఆఖ-=1) అని చక్క.గా సంగహించెను, 
\ 

అర్గునుండు గుర ద&ీణగా (రుపదుని ట్టి నీసికొని నచ్చినప్పుడు [దోణునికిని అతనికిని జరిగిన 

నంభానణమును (139-711) నన్నయ నం|గహిం నుటయెకాక “వీరెవ్వరయ్య [దుపద మవో 

రజల” (౬69) యను నమూలక మైన పద్యము (వాని యచ్చట జూల వన్నె చేకూర్చును, 

సభాపర్వార రభథమున నుయుః డుండంగ నే కృష్ణుండు ధగ్భుజాదులను వీడ్కెని యరి గ నని 

ము"బమునందధలి పీన అ ధ్యాయము: వీవులము గా వర్గీ ంచుచున్నది. ఇక్కడ క సముడు పొండ 

వుంగ విడిది యగుగత లో నంత వోషము my వుట పను, రాజనూయయాగానంతదము 

కష డు పొండివులను పిడిచి యుగు నృ ళాంతోముు మరల వచ్చును గావునను నన్నయ దానిని 

“లత. పారాయణ డును ఇబాండపుల పీడొ.ని పిశృిగర్భ్శన లాలసుండై చ్యారవలీ ప్పరంబున 

కరి గ” (౧-5) అనీ యొక్క. వాక్యమున సంగ హించి ఇప్పి వై చెను, 

aI యాాగసందగ్భోనున స దక రాజులు వచ్చి ధగ్మ జాని సేవించిరో వాం పేరు 

లన్ని య: మూలమున (1.18.2 గ; వివుళలముగా 'బీర్కాకయడినవి, నన్నయ యాసేర్డగ్నియు 

కుడిచి “అయి స్ట్ యాస్తాచల సేతు $3 నగ వధ్య|ోర్వీపతుల్ 2 (౧-18) అని చక్కగా. నంగ 

హీ యః సంగ మిాంచుటలో వచిన రాజుల యవరీమితత్య్మనును గూడ నూ వించెను, 

నభాపర్వుమందలి 54 వ అధ్యాయమున ధర్మా జొక్కొక్కా. వన్తువునే యొడ్డి దానిని 

వర్జించి “తేన దీవ్యామ్యువ"ం త్వయా” యని యనుచుండుటయు, శకుని “జ మి త్యవళకుని 

ర్యూధిస్టి: మభాషశ యని ఆను జయించితి నని పలుకుటయు. బలుమాలులు కానవచ్చును. 

నన్నయ ధర్మ జండొడ్డిన వన్తువుల నన్నింటిని వచనమున నొక్కూచో (౨=ప') సంగ్రహించి 

కళ yw క. అన ] ఇ a “ew వండ | 
5 pt యొడ్డున న యొడ్డి యో టువ ఉనని మూలమునందిభి పునరు కి నీ వర్ణించెను. 

ధర్మరాజు జాదమున నొకళ్కౌెక్క యొడ్డు'నే యోడు చుండుట (గాంచి విదురుడు ధృత 

రాష్ట సీగీ దుగోన్టిధనుని బహిమ్కలించి(యు, శకుని నతని 'రాజ్యుమున కు( బంపి'వేసీయు6 గురువంళ 

ము గాపొాడుమని 55, 56 అ ఛ్యాయములలో న వచేశించియుండను, నన్నయ యీవిషమయము 

నంత “ఇంక స్రైన నుేతింవక యీ దుష్ట ద్యూతము వారీంపు” మను వొక థ్టముతో (౨-04) 

సం[౧ పొాంచెను, 

ఆరణ్యవర్వ తృతీయా ఛ్యాయమ 'న్ర "ధొాము్య్యుండు ధర్మజునకు జె ప్పెనని వై శంపోయ 

నుండు జన మేజయున. సూ ర్యాబ్టోత్త రశతవును జెప్పియుం డెను. నన్నయ యందలి నామముల 

నన్నిటిని 'జప్పకళ “యూరు geet ముండు భగుండను నివి మొదలుగాగల నోమంబుల యష్టో తత్తర 

శతంబు విధియు కంటుగా నుఫడదేశించె”నని (౧-41) సంగ హీంచెను. 
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మూలమున 1కికి వ అధ్యాయములో నష్టావ [కుడు జనకు(డడి గిన (పళ్న లకు సమా ధాన 

మొసంగినట్టున్నది. నన్నయ వానినన్నిటిని విడిచి “జనకభూపాలుని సం[పశ్నములకెల్ల నేర్పడ 

నుత్తరం విచ్చి” (3-260) అని మా[తము చెప్పియుం డెను, 

నహుషుడు ధర్మజుని [పళ్న లకు సమాధానము లొనసంగినపిమ్మట దానాతనిగొన్నిి 

(పళ్నలడిగి సమాధానము పొందినట్లు మూలముననున్నది (1/0అ) నన్నయ యాధ్యాత్మికము 

లైన యా వళ్ళోత్త తరములు విడిచి. ధర్మతనయుం డతనివలన న ధ్యాత్మరవాన్యంబు లిమ్ముగా 

చెటీంగి వృకోదరుం దోడ్కొని నిజా[శమమునకు వచ్చెనని (౪-188) యావీషయమును సంగ 

హించెను, 

ఇచే నన్నయ మూలమున నధ్యాయము మారునప్పు డెల్ల సాధారణముగా( గనవచ్చు 

జనమేజయుని పళ్నలను వై_జంపాయను(డు వాని కెల్ల సమాధానము చె ప్పెద6 ననుటను, బెక్కు 

చోట్ల(గల వేర్ణకు సంబంధిం చిన [పత్యేక (పళ్నో త్తరములను సం[గహించివై చెను. మూలమందు 

"వెక్కుకథలును విషయములును రెంజేసిమార్డు చెప్పంబడియున్నవి. అందొకటి నంగవాపాఠము 

"రెండవది వినృృతపాఠము, జర త్కారువృ త్తాంత ము (19 అధ్యా; 41-44 అధ్యా.) పరీశి 

ద్వ శాంతము (86-40 అధ్యా; 45, 46 అధ్యా.) యయాతిక థ (ఆది=౨1 అధ్యా.) బుమ్య 

శృంగునికథ (ఆర=110 అధ్యా.) మున్న గున విట్టివి. నన్నయ యిట్టి పునరుక్తులను దొలగించి 

వానినెక్కడ౭౯జెప్పుట యుచితముగా నుండునో యక్కడనే యొక్కసారి చెప్పుచుండును. 

“లోమవార్ష ణవుతః ఉ[గ(శవాః. . బుషీన భ్యాగతానుపత స్టే” అను నారంభము మూలమున 

[బథమచతుర్థాధ్యాయములు రెండింటి మొదటనున్నది. నన్నయ యిందలి రెండవదానిని 

విడిచివై చెను. 

2 నన్నయ భ్రూ ర్లిగా బిడీబి వై చిన ఖాగయులు. 

[వధానకథతో సంబంధము లేనివియు, త_త్త విషయ బహుళములును, అనుచితములును 

_ అగు కొన్ని భాగములును నన్నయ యనువదింపక విడిచివై చెను. అందుంగొన్ని యాతండు 
చూచిన సంస్కృత(పతిలో లేకుండుటకుంగూడ నవళాశమున్నది. 

మూలమున యుద్దములో బాండవులు జయించుచుండంగా ధృతరాష్ట్ర మండు నంజయుని 

దన చెంతకుంబిల్చి దుర్యోధనుని దుశ్శేష్టలనుగూర్చి విచారించి, “యదా శేషిమను సదములాది 

గాయగల యేంబదిమయైదు శోక ములలో. గౌరవపాండవోదంతమునందలి యొక్కొక్కఘట్ట మునే 
శెల్పుచు నప్పుడే తనకు జయమునం 'దాళపో యెనని చెప్పి విచారించిన భాగ మొకటున్నది. 

దీనిని యదా[శేష పర్వమని పిల్చుచుందురు. ఇది |పకి ప్పమని కొందజి యభిప్రాయము. ఉత్తర 

దశిణ [వతులన్నింట నిది యిప్పుడు కానవచ్చుచున్నది. నన్నయ మూలములో నిది యున్నదో 

లేదో తెలియదు, కాని యతండీ నం[గవా కథాకథనమును బూర్తిగా విడిచివై చెను. 

సంస్కృత భారత తృతీయా ధ్యాయమున ఉపమన్యువు, ఆరుణి, వేదుండు అనుమువ్వురు 

ధౌమ్యశిష్యుల వృ శ్తాంతమున్నది. నన్నయ వేదునే వైలు(డని "వేర్కొ నెను. జనమేజయుని క్రి 

oy 
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సర్పయాగా చరణబుద్ది కలిగించిన యుదంకుం డీశని శిష్యుడు. ఈ'కారణముచే నుదంకునకును 

దద్గురువునకును భారతకథతో సంబంధమున్నది. కాని వేదుని నవాపారుల వృత్తాంతమునకు ' 

దానితో నెట్టి నంబంధములేదు. అందుచే నన్నయ 'ధామ్యశిష్యుల వృ శాంత మును విడిచివై చెను. 

దువ్యంతు(డు శకుంతలను దిరన్కరించు నందర్భమున మేనకా విశ్వామి[తులనుగూడ 

దూషించీనట్లు మూలమందున్నది. అట్టి దూపణము దుష్యంతుని ఫీలమునకు లాఘవమునొపొ 

దించునని కాబోలు నన్నయ యా భాగమును విడిచివై చెను. 

మూలమున శికుపాలుండు భీష్ముని భూలింగపథితో( బోల్చిం యతండు తృతీయా పకృతి 

యని నిందించినట్లున్నది. భీష్మనియెడ నా యుపమానము కాని వర్ణ న కాని యుచితములు కాక 

పోవుటచే నన్నయ విడిచివై చెను. 

పాండవ వై భవమును జూచి దుర్యోధను. డీను వహించి కృళించినప్పుడు శకుని నీవాండ 

వులనుగూగ్ని యీర్ష్య్యవహించుట తగదు.'వారు తమ భాగ భేయమును చా మనుభవించుచున్నారు, 

నీకు వీరుల. Pp సోదరులును, [దోణాది సనవోంయులును బలువురున్నారు. చారి తోడ్చాటుచే నీవు 

సర్వవసుంధరను జయింపు”మని ధర్శ్యమైన యుపచేశమి చ్చి యోచార్చినట్టు మూలమున వ ర్థింప 

బడినది. అట్టి నీత్యువదేళము సహజ కుటిలు(డైన శకుని ( పకృతికి విరుద్దమగుటచే నన్నయ 
విడిచివై చెను, 

అరణ్య్థపర్వమందలి బి5 న అధ్యాయ ఎన బాండవులు కామ్యకవనమునుండి దె ఏత 

వనమునకు [(బయాణ మెనప్పు డచ్చటి [భావ్మాణులును బెరులును దుఃఖం చినట్లు వర్షింపంబడినది. 

ఈభాగము నరిగాం జాండవ వనగమననమయమందలి పౌరుల దుఃఖానుభావమునే పోలి 

యుండుటచే నన్నయ వునరు క్షి యేలయని విడిచివై చెను. 

అరణ్యపర్య్యమందలి 47వ అ'ధ్యాయమున జనమేజయుడు వై శంపాయనుని అాండవులు 

వనమం దేమి భుజించిరో తెల్పుమని యడుగనత(డు పొండవులు వనములో నే మేమి తిని యెట్లు 
కాలము పుచ్చిరో తెల్పుచు. 

వానేయంచ మృగాంశైైవ కుద్చెర్భా తై ర్నిపాతిళాన్ 

(బాహ్మణానాం నివేద్యా[గ మభుంబన్ పురుష ర్ఫాః 

అని వర్ణి చెను. తననాంటికి మాంనభోజనము | బాహ్మణులకుని షిద్ద మె పోవుటచే గాంబోలు 

నన్నయ యాభాగమును విడిచివై చెను. 

మూలమున సౌగంధి కావ వారణకథలో వానునుంతు(డు భీమునికిం [దయీవార్తా దండ 

నీతులనుగుటీంచియు నాలుగువర్ణ ములవారి ధర్మములను గూర్చియు. జెప్పినట్లుక లదు. 
(149.5140). ఈభాగము కథ కనవనర మగుటజే నన్నయ విడిచివై చెను. 

178 వ ఆధా కయమున థీమ నకుల సవాదేవులు విజృంభించి దురో్యోధనుని జంపుట్నక్షై 

యేగుదుమని చెప్పినట్టున్నది. అప్పటికింకను బం|డెండేండ్లు కాలేదు. ఈ యసమయవిజృ ంభణ 

మును వర్ణింప నేలయని నన్నయ యీభాగమును విడిచివై చెను. 



లి 

థం లన్మాయ నించిన ఖాగ్యులు. 

అనువాదినందర్భమున నన్నయకావించిన "పెంపు నై దువిధములుగా విభజింపవచ్చును. 
| మూలమున లేని వర్ణనములు చొప్పించుట 1] అమూలకములైన భావములు వెల్లడిరిచుట 
111 మూలమునందలి యొకవదమునో పదసమూపామునో యాభారముగా [గహించి యందలి 
భావమును విపులీకరించుట 17 మూలమున లేని యలంకారములను (బ పళ పెట్టుట Vv వ్యక్తులను 
గాని వన్తువులనుగాని వ ర్థించువట్ల విశేషణముల నధికముగా వాడుట. 

శి ఉదంకుడు నాగరాజులను స్తుతించుసందర్భమున నె_శావత రాజుల యొక్కయు! 
దతకునియొక్కయు స్తుతులుమాతమే కనవచ్చును. (8-189-1465) నన్నయ ' నాగరాజులై న 
యనంతవానుకుల స్తోతములనుగూడం "బేర్చెను. (౧=104_105) 

విశ్వకర్మ. ఖాండవ్యపస్థమునం ాండవులకై.. నిర్మించిన రమణీయమైన వురమును 
నన్నయ పదిపద్యములతో వర్ణించెను. ఇందలి భావములొండు కెండు మూలమున(గూడ నున ను 
ఈవర్భ నమంతయు నన్నయక ల్పితమే యని చెప్పవచ్చును, ఈవర్జ నము తరువాతి (పబంధము 
లలో6 గనవచ్చు పురవర్గ నముల కాదర్శ మై మిక్కిలి వృాద్యముగను గంభీరముగను ఉన్నది. 

కదూవినత లుచై ([క్ళవమును జూడనరిగినప్పటి సము|దవళర్ణ నమును, పాండు రాజు 
మరణమునకు ముందున్న వనంతర్తు వర్ణ నమును నన్నయ కల్పించినవే. 

సభాపర్వమందు భీమాడ్డున నకులనవా బేవులు నాలుగుదిక్కులను జయిచినపిమ్మట 
న్నాప్తమంథతి (వేరితులడైె ధర్మజుడు రాజనణూయయాగ మొనరింవ నుత్సహించెనని మూలమం 
దున్నది, ఈసందర్భమున నన్నయ యా _ప్పమంతులు చెప్పిన కోళ నమృద్దిని (౧-274) వచనమున 
రమ్యముగా వర్ణించెను. 

కిరాశార్జునీయ సందర్భమున గిరాతు(డు శివుడని యొటింగిన పిమ్మట నర్జుకుడు తన. 
యవరాధమును తమింవ వేండుకొన్నట్లు మూలమందు నాల్గు ల్లోకములున్న వి. ( 0.57.60) 
నన్నయ యా(పార్టనతోపాటర్జునుండు కిరాతుని స్తుతించినట్లొక దండకమునుగూడ( గల్పించెను 
(8-825) 

ధర్మజుడు నహుష[వళ్నలకు నమాధానముచెప్పి భీమునితో నాశమమునకు వచ్చిన 
పిమ్మట నన్నయ వర్ణించిన వర్హాశరత్కాలవర్ణ నమందలి వెక్కుభావమ! 'లతండు కల్పించిన వే. 

11 నన్నయ మూలమున లేని భావములను వ్యక్తము చేయుచు నాయానందర్భముల 
గల్పించి (వానినపద్య్యము ల నేకములున్నవి. శంతనుడు యోజనగంధిని జూచి మనోజవాణ 

సంతానవాశాత్ఫుడౌటకుం గారణమెన యా మెసౌందర్యమును వర్ణి ంచువద్యమును (౪-171) 
లాతాగ్భ్ళవాదవానానంతర ముద యమున వచ్చి జనులు పాండవులు ద గ్టులెరని [థాంతిపడి 
దుుఖంచిన పద్యమును (£1861) ఖాండవ వన దవహావమునకు ముం దర్జునునకు వివోరాఖిలామ 
కల్గించిన ఘర్మనమయవర్ణ న పద్యమును (౮-280) నారదుడు వారిళ్చం|దుని మహిమా 
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తీశయమును వర్ణించుచు! శెప్పిన పద్యమును (స-౧=క) భీమ్మండు కృష్ణుని యర్హ్య[గహణార్హ 

తను నమర్థించుచు( జెప్పిన కాధణములను చెల్బు సద్యములును (౨-7, 289) వాంనవలన 

నన్యోన్య గుణరూపము లెటింగి మకః[పభవానల బాధ్యమానళలై న నలదమయంతుల వర్ణించు 

వద్యమును (అ. 2-24) ధర్మరాజు నవుషునకు వృ త్త పాళ_స్త్యమును చెల్బు సందర్భమందలి 

వృ త్తవి_త్తభేద్యపతిపాదక మైన వద్యమును (అ. ౪-189) నన్నయ న్వకపోలకల్పితములై నట్టి వే, 

(1) నన్నయ మూలమందున్న యొక వదమునో నదములనో యాధారముగా 
(గ్రహించి యందలి భావములను వివురీకరించుచు (వాసిన పద్యములు ెక్కున్నవి.. మేనక 

విశ్వామి[తుని యాశ్రమమున కరుగు నందర్భమున మూలమందు, 

పవము క్త స్తయా క్ల|ళః నంది దేశ నదాగతిమ్ 
(పాతిష్టత తదాకాలే మేనకా వాయునానవా (ఆ. 79-5) 

అనీ మేనక వాయువుతోంగూడ బయలు దేటినట్లున్నది నన్నయ దానినాధారముగా(గొని, 

చల్ల ని దశీణమారుత, మల్ల వీ3ంచెం దగిలి యాల నాథ 

మ్మిల్ల కుసుమాంగరాగ న, ముల్ల ననసుగంధి యగుచు మునివరుమీ (దన్ (ఆ. ౪-40) 

అని మలయమారుత [వసారమును జక్కగా వర్ణించెను. 

అగ్నిభృగుళ ప్రుయడై తాను (పతిశావమీంగల్లియు నట్టు చేయకుండుటకు “మాన్యాాన్తు [వా 
వ్మాణామమ” అనునది పాతువుగాం జె వ్పెను. నన్నయ యీహేతువును “అడి చిన( దిట్టినన్మఆి 

మ హవోపరుషంబులువల్కి యల్కతో బొెడిచిన నుత్తమద్విజులు పూజ్యులు వారల కెగ్గుసేసినం జెడు 

నివాముం బరంబు నిది సిద్దముగావు శొఆింగి భీ నెవ్వుడు ధరణీనురో త్రములC బూజల( దనుదు 

నల్ల నొడుదున్” (ఆ. ౧-188) అని వివరించెను. 

చేవయాని పు[తులం గాంచినపిమ్మట సంపా ప్ప యౌవన యైన శర్శిష్ట. “బుతుకాలళ్ళ 

సంపాప్తో. నచమె స్పిపతిర్వ్యుతః (ఆ. 77-6) అని ళోకించినట్లు మూలమందున్నది. నన్నయ 
యా బుతుకాల సంపాప్తిని 

అసనద్భృశయౌావనం బిదియనన్యధనంబగు నొక్కౌ నాకు ని 
క్కునును సముదృవంబునునగోచర దుర్గమ దుర్గనల రీ 

a mn గా 

కుసుమ సముద్గమంబగునొకో పతిలాభము లేమి జేసి యొ 
'వ్పెసంగంగ చేవయాని వతి నేమి తవంబొనరించి కాంచెనో (ఆ 8-170) 

అ నిసరనముగా వర్ణించెను. 

అర్జునుండు 'ద్వాదళ మాసిక [వతము సల్చు సందర్భమున వ్మిపసహితు( డ్రై కళింగ దేశమును; 

మహేం|దపర్వతమును, గాంచి సము[దతీరము ననువరించి మణులూరు పురమున కరిగనని 

మూలమందున్నది. పిమ్మట నతండు గోదావరిలో స్నానము చేసెనని చిన్న వాక్యమున్న ది(గోచా 
వర్యాం తతః స్నాత్వా). నన్నయ దీనిని బురస్కరించుకొని “దతిణగంగ నాం దద్దయు నొప్పిన” 
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ఆది. ౮-189) యను నీనసమున( దన |వభువై న రాజరాజనశేం,దుని చే బాలింపంబడు వేగీ చేశ 

విభవమును దనివితీర వర్షించి తన దేళాఖిమానమును [బకటించెను. 

సభాపర్వమున శిళుపాలుం డా[గహామున సథ వీడి వెడలినప్పుడు ధర్భజుం డాతని బట్టు 

వలుచుచు వెంట జని “వేదతశ్తే పన కృన్ణంహి భఖీష్ట్రశ్చేదిపతే భృశమ్” (ను. 855) అని. 

చెప్పినట్లు మూలమున నున్నది. నన్నయ కృష్ణుని గుణగణములను 

అదిజుడైన |బవ్మాయుదయంబున కాస్పద మైన వాడు "వే 

దాది నమస్త వాబ్బయములందు. [బళంసితు(డైనవాండు లో 

జాదితిలోకవపూజ్యుండని యాత్మనెజింగి పితామహుండు చా 

మోదరు( జెప్పె. బూజ్యుండని యుక్తమకాకిది యేమి దోనమే (న. ౨-18) 

అని లెస్సగా వివరించెను. 

నలుడు బుతుపర్దుని నగరమున వాస్రేయ జీవలులతో నివసించుచు సాయంసమయము. 
పి 

అందు, 

 క్యను సొ కముత్చిపాసారా శాంకాగశేశే తపస్వినీ 

నర న్తీ తన్య మందన్య కంవా సాద్యోవతిస్టతి (అ, 64.10) 

అని యామెను గూర్చి తలంచుచుండినట్లు మూలమందున్న భావమును నన్నయ “ఇభరాజ 

గమన! నీవెందులకరిగి” తిత్య్యాది సీనమున (అర౨-1విలి వాద్యముగా వివరించెను. 

(17) మూలమున్ నలంకారరహితముళై. విప యమునుమాతము |పతిపాదించు శ్లోకము: 

అను నన్నయ సాలంకారములుగా సంతరించి పౌరాణిక మైన సరళ ౫ లికి గావ్యోచితమైన 

(పొధఢి కలిగించిన పట్టనేకము లున్నవి. 

'శమంతపంచకా మౌహిణీ కథనసందర్భమున మూలమందు “౪ స్రళ్ళశాంవరఃి వరకు 

శామః త త్రి యాన్ “ జఘానామర్ష చోదితః” అని [వాయంబడినది. నన్నయ చానిని 

_శేశాద్వాపరసంధి నుద్దతమ దాంధీ గూత విద్వేషిజీ 

మూతో [(గళ్వసనుండు శాము(డలుక నొ ము య్యేడుమాజుల్ 

దీతిన్ వై రిధరాత లేశ్వరులం జంసెం బల్వురన్ దీర ని 
ర్ఞాత[కూర కుఠరారలూన నిఖలతత్ర్రారు కాంశారుండై. (ఆ. 11.78) 

అని రూపకాలంకారముతో ౬ జక్కగా వివరించెను. 

శుకుడు కచునికి సంజీవని నుపబేళించిన పిమ్మట నతండు తదుదరము చీల్చుకొని 
“ఉదయా దిదరీముఖమున . నుదితుండగు పూర్ణ హిమమయూఖుండు” పోల బయటికి వచ్చె 
ననియు(, దరువాత నతనిచేం బునర్జీవితుం డైన శుకులి డుచ్చారణదముచేత నభిహితంబగు 
క బ్రంబునట్లపో లె” వెలీంచె ననియు. జెప్పినప్పుడు నన్నయ వాడిన హృద్యములై_ న యువమాన 

ముల మూలకము లై నట్టి వే. (ఆ. 8.126.127) 
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పొండవులు సభాగతులై యుండ వారిని జూచుట కరుగెంచిన నారదుని మూలము 

నారద స్సుమవో లేజాః” (5= 2 అని వర్తి ంచినది. నన్నయ 
[లం ee 

నీరజమి[తు(డేల ధరణీగతు(డ య్యెడునొక్క యంచు వి 

స్నేరమనన్కు.లై_ జనులు మెచ్చి నిజద్యుతి చూచుచుండగా 
(౪ వణ. 

నారదు( జేగుబెంచె గగనంబుననుండి (౧-22) 

యని చక్కని యు[క్చేవతో దానిని వివరించెను. 

నలోపాఖ్యానమందలి “చనుప యిట్టిపాటం బెనువరి యవినీతు సిరియుంబోలె నడంగి 
విరిసి చనియె” ననియు ఉరుతరసార్థ ప యోరాశి వాన్తియూధాగస్తు చే బీశమయ్యె మజియు” 

(౨-19) అనియు నన్నయ వాడిన యుపమారూపకము లత(డు కల్పించిన వే. ఇక నలుడు 

వాం సను బట్టుకొనంగా “దాని విడిచిపోవంగా నోపకఅచుచు నంతరితమునను హాంసలెల్ల 6 బిండు 

గట్టి శిరుగుచుండె వాతోద్దూత శార దా భళకలచయమువో ల” (౨-18) 

నగి నన్నయ (వానిన వద్యమందలి యమూలక మైన యువమాన మా వాంసలయౌక్ళతి నే కాక 

నంహఘుభాన మునుగూడ6 జక్కగా వెల్లడి చేయుచున్నది. 

నన్నయ '"వెక్కు చోట్ల నీతిబోధకములైన యర్థాంతరన్యానములను గల్పించి [వానెను. 

“స రుకార్యనిరతులగు సత్పురుషుల కగుటరుచె యధికపుణ్యఫలంబుల్ * (ఆ ౧-119) “ెద్దల 

చరితంబల్బలకు నెజుంగ శక్య 'మి యెందున్” (స 9-10) “ఎట్ల యేని గూరు రింతులు మాకని 

విశ్వని-చచు-వారు వెడంగు అందు” (అ ౩.890) మున్నగున విందుకు. దార్కాణములు. 

(1) వ్యక్తులను వర్ణించునపవ్పుడును వారిని దొల్తగా. (పవేళ పెట్టునప్పుడును నన్నయ 

మూలములో లేని విశేషణములు వాడుచు వారిస్వరూపమును పఠితలకు ముందే వ్యక్తము 
చేయుచుండును. 

తీర్ణయా[ శాం పరి(కామన్న పశ్య దై పపరాళరః (657.66) 

గతమదమత్సరుండు, [(తిజగ ద్వినుతుండు, వసిష్టపొ(తు(, డు 

న్నతమతి,ళ క్తిపు త్తు(, డఘనాళనఘోరతపోధనుండు,సు 

[(వతుండయి తీర్ణయాతచను వాడు, పరాశరుఃడన్మునీందు(డు. (6-9-96) 

(చౌపచ్యాః (చేతమాణా యాః సవ్యమూరు మవర్శయత్ (స ఎరికి. 12) 

అమ్ముదితన్ విఖీతవారిణాతీ6, గలాపవిఖాసి కేళ భారమ్మున నొప్పుదాని 

(స=.౨-247) 

అజగామ మవాయోగీ వ్యాస సృత్యవతీసుతః (అ-87-20) 

వారల పుణో్యోదయమున వారిజభవనిభుండు లోకవంద్యుండు వచ్చెం 

బా రాశర్యుండు ధర్మశరీరు(డు కృష్ణాజినో త్తరీయు(డు పీతిన్ . (ఆ, ౨-272) 
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౯, యమూలయునందొకొ్ళక్టవండు కథలు వాఠాదారద్ధమలై నట్టుంశును, 
ఒక కథకును దానితరువాతి కథకును సన్నిహితసంబంధము కనబడదు. ఒకేకథయందలి 

సన్ని వేళములు పరస్పశానంబద్ధములుగా( గనిపించును. అట్టి యెడ నన్నయ వానికిగల పరస్పర 
నంబంధమును, వానీకచ్చటంగల "జ్ఞానమును నూచించుచు, అనంబద్దత ను దొలంగించుచు నొక విథ 

మైన యవిచ్చిన్నతను గలిగింప యత్నించుచుండును. ఇశ్లే నన్నయ యన్నదమ్ములయు దిక్చా 
లాదులయు( చేష్ట శెప్పునప్పుడును, ఇతర సందర్భములందును మూలమున లేని [కమమును 
బాటీించుటకు? (బయత్నించును, 

2. సన్బ్మయ కొాఎింబిన అన్యం ధథౌకల)నోలు. | 

మూలమందలి కఖాంశములను నన్నయ తనకుచితమని తో(చినట్లు మార్చి (వానీన చోట్లు 
కొన్ని యున్నవి. అశు మూలమునందలి విషయ మ నెచిత్య యుక్తముగా దో(చినపట్ల నత. 
డన్యథాకల్పనముచేసిన యంకములును గొన్ని కనిపించును. ఇట్టిపట్టుల నన్నయ నిజముగా 
మూలమునకు వన్నె చేకూశ్చెనని చెప్పుటలో నతిళశయో క్రి లేదు. 

కథ్యపుడు పుత్రకామేష్టి చేయు సందర్శమున వాలఖిల్యు లిందుని శపించిన వృ త్రాంతవ.) 
మూలమున మునులు (పశ్నింపగాం సౌతి చెప్పినట్లున్నది. (1-27) నన్నయ గరుడాగమనమునకు 
ముందు స్వర్షమున(గలిగిన యుజ్బాతములకుం గారణము తెల్పుచు చానిని బృహాన్బతియే చెప్పి 
నట్టు వర్ణించెను. (అ. ౨-68) ఇచ్చట నీ వృత్తాంతమును బృవాస్పతి చెప్పటయే య. చితముగా 
నున్నది, 

ఉదంకుండు నాగకుల మెల్ల 6 దనకు వళమగునట్టు చేయుమని దివ్యవురుషుని (వార్జింప 
నతండు “వతమళ్వమపానే ధమస్వ” జని చెప్పినట్లు మూలమందున్నది. ఇది య శీ అముగా' 
దో(చుటశే నన్నయ యత: “డియశ్వక ర్లాధ్మానంబు చేయు”మని యాకేశించినట్లు మా శ్చెను. 

శర్శిష్థాదేవయాన్యాదులు వనమున( |గీడించుచుండ నింద్రుండే వాయువైై వారి వస్త్ర 
ములను గలంచినట్లు మూలమందున్నది. (ఆ, /ల=ఉ్సీ ఇందు డట్టు శేయుటయం 'చౌచిత్యము 
లేమిచే నన్నయ *నురకరువలిచేశం | బేరితంబులయి” యావ(న్ర్రములు కలసెనని మార్చి 
(వా నెను, 

శకుంతల దుష్యంతునిచే. దిరస్కృతమై “నాకోరిక నెజువేర్పనిచో నీతల నూలు! బద్ద 
అగుగాక” (అ. 63-85) అని పల్కినట్లు మూలమందున్నది. పకివతయన శకుంతల 
యట్లనుట యుచితముగామిచే నన్నయ చానిని విడిచి వై చెను. 

మూలమున మాది పొండురాజుకొటశై విస్తారధనముచేం గొన(బడెనని చెప్పంబడినది. 
(పాండోరన్టేపరి[ కీతాధ నేన మవాశా తదా ఆ. 105=5) నన్నయ ధనవిషయము విడిచి *మజియు 
మద రాజత నయ మాది యను దాని మహోత్సవంబునం వాండురాజుో వివాహామాడెనని: 
మాత్రము చెప్పియుం డెను. 



జిగ్ 

మూలమున గుంతి ధర్మజాదులను గన్న పిమ్మట మా[ది పొండురాజుతోంజెప్పిన వాక్య 
ములలో సనపల్నీ మాత్సర్య మెక్కువగా గోచరించుచున్నది. (ఇదంతు మే నువాద్దుఃఖం తుల్య 

శోయామపుత్ర్రతా. . ._స్థంభోహి మే నవత్నీత్వా ద్వక్తుం కుంతినుతాం పతి 116-3-8) నన్నయ 
యామాళ్సర్యమును దొల(గించి 

కోరినకోర్కాకిం దగ(6గంగుంతి సుత తితయంబు గాంచె గాం 

ధారియు నక్కడన్ నుతళతంబు ముదంబొనరంగం గాలచె నేం 

బోరచి యాడుపుట్టువునం బుట్టి నిరర్ధకజీవవై తి సం . వ 
సారసుఖావవాం బయిన నత్సుతజన్మము గాన(బోలమిన్ (ఆ=౫-128) 

అని యామెలిచారమునకు సంసారనుఖావవా మైన సనత్సు సత జన్మము కాన౭బోలమియే కారణమని 

చెప్పియుం డెను. 

మూలమున ద్రోణుం డన్నసాధకునితోో అంధకారే౭ర్జునాయాన్నం న చేయం శే రథంచనో 
(ఆ. 128-2) అని చెప్పేనట్లున్నడి. అర్జునుడు చీకటిలో బాణము వేయ నేరకుండవల్లెనని [దోణుం 

డఖ[ప్రాయవడినట్లు దీనివలన ( చెలియ చున్నది. [దోణునికర్టునుని యెడ నిట్టి యీర్హ్య్యభావన 

ముం జెనని తలంచుట కా ధారములు మృగ్యము. [దోణుని శీలమునకు( గళంకము నాొపొదించు 
నీవిషయమును నన్నయ మార్చి * అర్జునునితోడి విచ్యామత్సరంబున ” నళ్వశ్ఞామ యన్న 
సాధకునితో నట్లు చెప్పినట్లు (వానియుం డెను. 

తిలో త్తమ బవ్మాయానతివై నుందోవసుందుల కడకరుగుచు చేవనభకు( . [బద త&ణ 
మొనర్చ శివుడు తక్సౌందర్య దిద్భతునై యామె యేదిక్కుననున్న నాదిక్కునకుః దిరిగి 

చళుర్ముఖు డయ్యెనని మూలమందున్నది. (208-28) నన్నయ శివుడు చతుర్శుఖుం డయ్యెనని 
(వాయక “త|[దూవసౌందర్య దర్శనలోలుండ్రై యజు(డు నాలుగుదిక్కులయందుం దనకు. 
గావించుకొనియె ముఖంబు” లనిశెళ్సి మూలమునందలి యనంగతత్యమును దొలఃగించెను, 

నవా బేవుండు ద&ిణదిగ్విజయము చేసిననందర్భమున మాహివ్మతీ వురమం దగ్ని పార 
దారికుడై దండితుండైన వృత్తాంతము చెప్పం బడినది. మూలమున నగ్ని మాహివ్మతీవుర 

మున కరుగుటకుల గారణ మేమియు చెల్పంబడి యుండ లేదు. నన్నయ “జాత వేదుండు వి|పుం 

డయి వేదాధ్యయనంబు సేయుచు మాహివ్మతీపురముననుండి [వమాదవళంబున6 జారచారి 

కుండ య్య” నని చెప్పి నేదాధ్యయనాన క్రి కయ్ యత(డచ్చటి కరుగుటకు గారణమనియు నతని 

పారచారికత్వము [పమాదజనితమనియు నూచించెను. ఆ నందర్భముననే మాహివ్మతీవుర 

మందలి (స్త్రీలు నై్వైరిణులు కావచ్చునని యగ్నియే వరమిచ్చినట్లు మూలమందున్నది. 

(న. 28. 24) నన్నయ యగ్ని మాహిష్మ తీపులాధిపున కత(డు' కోరిన వరమొనంగి “ఇస్పురళబు 

నింతు లెంతయు మనోజరాగిణులు కావున వీరల వైారిణీవృ త్తి యెల్ల కాలము సహింపవ లె” నని 
(పతివరముగా నడిగి యాతనిచే నంగీకరింపం జేసెనని [వాని యుండెను. 
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భీమ జరానంధులు పోరుసందర్భమున మూలమందు బలి శ|కునినలె జరాసంధు (డు భీముని 

చాంకెనని చెవ్ప(బడినది. బలియే యింగదుని జయించినట్లు పురాణము లందుండుటచే నీయువ 
మానమున భీముని భవివ్యజ్ఞయము సూచింపలిడుట లేదు. అందుచే నన్నయ దానిని మార్చి 
“నింవాగ జేంద్రములట్లు, వ్యజపర్వతములయట్లు, ఘోరతర వానవవృ|తులయట్టు” లిద్దణును 
బోరిరని (వాసియుం డెను, 

పాండవు లడవి కరుగునపుడు నకులుడు పొంనూపలి వ్ర సర్వాంగుండును నవాబేవుండా 
వివ్తముఖు(డునై చనిరని మూలము వర్జించుచున్నడి. నన్నయ నవాచేవు( డధోవ త్రు'డై. 
యరిగినట్లు మార్చి (వానెను. వారశేగుటకు నూచింపంబడిన కారణములు మూలమున? గ గంజె 
ననువాదమున నుచిత తరములుగా నున్నవి. 

అర్జును! డిం[దలోకమునుండి తిరిగి వచ్చినపిదపం చా న్యస్త్రృముల నంపాదించినవిధము సోడ 
రుల కెజీంగించెను, ధర్మ రాజంత వానిని జూడ(గోర నర్జును(డు నుణునాడు చూ వెదనని చెప్పి. 

నట్లు మూలమందున్నది. నన్నయ యది యర్డునిని (భాతృళ క్తి కీకి భాఘనమాపాడించునదిగా 

నుండుటచే “మఘవనుతు(డు వేటు వేజ చూవె చేలువులిచి, న య్యన్తశ(స్త్రములు నిజా|గజునకు” 
నని వెంటనే చూపినట్లు వర్జించెను. 

ఇం(ద్రసురఖిసంవాదమున సురభి బలముగల యెద్దులతో బలహీనముశై నవానిని బూన్ని 
జనులు లాంగలాకర్ష ణా దులొనరించుచు నసమర్థములై న తన యపత్యముల భాధించుచున్నారని 
శెల్పి దుఃఖంప నిం[దు౭డు బాగుగా వర్షము కురియించి కోర కుల కార్యమునకు విఘ్నుమాచ 

రించెనని మూలమందున్నది. (అ. 10-18) ఇం[రుండు దుర్భల బలీ వర్ణముల బలముడుపవలెను 
గాని యధికవర్ష ము కురియించి తాళ్కాలికముగాం గర్హ కులకు విఘ్న 'మాచరించుటవలన నేమి 
లాభము? అందుచే నన్నయ  యిందు(డు వర్ష మున దృణవర్థనము గావించి ఏ దుర్భల బలీ 
చర్దములకు జలము గావించెనని (వాసియుం డెను, 

_ ఆర్జునుండు నివాతకవచులతో( బోరునప్పుడు వారు తమ య్య స్త్రములన్నియు నమ్ము 
ert చివరికిందిమిర బాణ మేసిరనియు, నప్పుడు భయపడుచున్న మాతలినూజడించి యర్జునుండు 
'మోహినీయను న్యన్త్రమాయను (బ యోగించెననియు మూలమందున్నది. నన్నయ తిమిరణాణ 
(వభావమును మావుట క్య్త్ర్రమాయనుగాక నూర ప్రరాణమేయుట యుచితముగా నుండునని 
తలంచి యట్లు మార్చి వా నెను. 

బొచిత్యవరిపోవణమున కై నన్నయ కావించిన యిట్టిమార్పులు వెక్కున్నవి. విన్నర 
ఫీతిచేం గొన్నిమ్మాత మే యిట నుదావారింప(బడినవి. 

డ్ యథామూలాను నాదములు. 

నన్నయ మూలళ్లోక ములను యథాతథముగా ననువదిం చిన పట్టును అనేకము లున్నవి. 
కెండుమూ(డు మా|త మిచ్చట సూచింతును. 



జి 
ఖై 

జత యో యస్య నైైవన్యుః విషమా! కులఅపాసనాొః॥ 

నజీవేత్సునుఖం లోకే గామే [దుమ ఇవైకజః (ఆ. -188.24) 

కులపాంనను౬యి యహితంబులు సేయుచునుండు చుట్టముల బొందకయి 

మ్ములనుండువాండ పుణ్యుండు వెలయంగ (గ్రామస్థి తైకవృతముపోలెన్ . (౬-181) 

అగ్ని హో(తఫలా వేదా ద _త్తభు_క్షఫలంధనమ్ 

రతిపు[తఫలాచారాః శీలవృ_త్తఫలం|శుతమ్, (న. 5.79) 

చారసం[గవాంబు ధరణీళ! రతిపు త్ర ఫలము, శీలవృ త్తఫలము |శుతము 

ద_త్తభు కఫలము ధనము, వేదములగ్ని వో త ఫలము అనియు నెజటులు, (న, ౧-51) 

అల్బో2-పివ్యూరిరత్య న్తం వర్చమానపరా(కమః 

పల్మీకో మూలజ ఇవ [గవతే వృత మంతికార్, (8.50.24) 

అల్పుండయ్యు మనుజు డతివళా[క్రమమున వేర్మిం దరతరంబ పెరు(గుచున్న 

వాడుం (మాని మొదలి వల్మీక మా(మానిం జెలుచునట్లు చెటుచు! బగ, (న 9144) 

మూలమునందలి యువమేయమునం గర్భవదము కానరాదు. నన్నయ చానినిబూరించి 

భావమునకు వన్నె చేకూర్చెను. 

తథా[బువతివాయౌతు పుష్పవృష్టిః సపాత నా 

'బేవమందుభయో నేదు ర్యవౌచ పవనళ్ళివః (ఆ. 15.16) 

కురినె మరుద్వ చనానంతరమున నురవున్చవృష్టి తడయక', వించెన్ 
నురదుందుఖినాదంబులు, కరము |వసన్ను(డయివీచె గంధవహుండున్ (అ. ౨-2) 

నన్నయ యాదిసభారణ్యపర్వములందలి యనువాదమును బరికీలించిచూడ నది మూలమున 

కు త్తరో త్తరాధిక సన్నిపితముగా నున్నట్లు కన్చించును. ఆరణ్యపర్వమందలి విషయము కల్పనల 

కెక్కు.వగా చా విచ్చునదిళాదు, అందుచేనందలి యనువాదమెక్కు.వ మూలానుసారిగానున్నది. 

సాధారణముగా బద్య భాగ ములందుంగం "బు గద్య భాగ ముఅం దనమువాదము మూలమున "కెక్కువ 

దగ్గజగా. గానిపించును, 

౭... సంస్కృత భారతమునుండి యే వస్తువును (గ్రహించి కాళిచాన ఖారవి మాఘ (శ్ర్రీవార్డు 

లభిజ్ఞాన శాకుంతల కిరాళార్జునీయ శికుపాలవధ నై_షధాదులను రచించిరి, వారందణును 

నన్నయకు బూర్వులే, వారికావ్యములను నన్నయ చదివియుండుటలో నచ్చెరువు లేదు. 

ఆందుచేత నే వారికావ్యములందలి కొన్ని భావము లాకథలను రచించుపట్ల జ్ఞాత ముగనో 

ఆజ్ఞాతముగనో నన్నయ యనువాదమున! |బవేశించినని. 



విపి 

అసంశయం తతపరి (గహాతమా 

యచార్య మస్యా మఖిలాపి మే మనః (అభి. ౧21. 

ఇది మునికన్యయేని మటి యేలొకొ యీలలితాంగియందు నావృదయము తద్దయుం దగిళె,., 
(ఆది, ౪-80} 

[వజ ్ ల్తి శ మూడధియః వరాభవం 

భవన్తి మాయావీషు యే న నూయినః 
(ప్రవిశ్య హి న్ను ని శతా _న్లథావిథా 
ననంవృతాంగా న్నిశిళా ఇ వేషవః (భారవి ౧.80) 

ధర్మదూరులై న ధా_ర్హారా మ్లలయం దధర్ము 'వేమిసేయు ధరణినాధ 
నికృతిపరులయందు నికృతి సేయనివారు వారినికృతిసేసి వధ్యులం[డు (౧.228) 

అకృ[తిమ|చేమరసా భి రామం 
రామార్చితం దృష్టివిలోఖి దృష్టం 
నః ఫసాదాంజలినా నికామం 

జ[గావా పాఖేయ మి వేందసూనుః (భార, 9.87) 

“పాంచాల రాజపు త్రీ దన న్నేవాలాలన విలోలాపాంగ 
విలోకనంబులం వార్డు గృహీతపా ఛేయుం జేయుచు. 
దద్వియోగతరళం టై న హృదయం బెట్ట కేనియు 
నొక్కింత సేసికొని యుంజె.” (అర, ౧.896 

కన్నడమున పంపమవోకవి నన్నయకుంబూర్వమే వీకమార్జునవిజయమను వేర భారత 
మును రచించెను, నన్నయ నారాయణభట్టు సాయమున చానినిగూడ( బకించి యుండును. 
అందుచే పంపభారతమ్మునందలి ఛాయలుకూడ నన్నయభారత మున గొన్ని యెడల గనిపించును. 
“వంపని భారతమును భట్టారకుని భారతరచనమునుబోల్స్చి చూచినప్పుడు రెండు[గంథ ములను 
రచిరిచిన వారొకరేనా యన్నంత పోలిక కనిపించు”నని యా యిరువురు కవుల రచనలను 
బరికీలించిన (శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాఛార్వులవారు నుజాతవ, తికలో | వాసియున్నారు. 
ఇందు గొంత సత్యము లేకపోలేదు. భావములయందును, పద|పయోగమునందును, పద్యముల 
యెత్తుగడలందునుగూడ( గొన్ని యొడల వారిరువురి రచనలలో సన్ని హితసాద్భృళ్యము గోచ 
రించుచున్నది. 

“లలితవదం  పనన్నకవిళాగుణ మిలదె వూణు పవేటిచె , గ డ “౦ శ్లళకృతిబంధముం” 
(|పథ. 182) 

ఇందలి (వనన్న గుణ, కవితా లభితవదము లే నన్నయ (వనన్నక ధా క వితార్థ యు _క్రీకిని అమర కమ్యతకును చారి చూపినవని భావించవచ్చును. 
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“అవనీ పతి [వాత మణీమకుట కిరణదో్య్ తీత పాదంో (|పథ-16) 

“"అఖిలత్మాపాలమౌళి మణికిరళాపాళిత మణిమయూఖ రంజితచరణంో” ( (పథ —1 8) 

ఇట్టి నమానములే యించుక మార్పుతో నన్నయ లాజరాజనంబోధనలలోంగూడం గనవచ్చు 

చున్నవి, 

పాండురాజు మ్మాదిని గూడుటకు ముందు నన్నయ శావించిన వసంతవర్షనమునకును, ' 
క ్యా(శ్రమమును వర్షించు “శ్రవణ సుఖంబుగా "ని త్యాది సీనమునకును, 'వ్యాసవర్ణ నమునకును 

(అది ౪-&ీలి9 ) మూలములని యూహింపందగిన వద్యగద్య్ధములు సంస్కృత భారతమున గాక 

పంప భారతమున నున్నవి. ఇకు సమాసభఘటనముందును, పద్యముల యెత్తుగడలందును వారీ 

రచనలలో నెడనెడ సాదృశ్యము కానంబడుచుండును, 

నన్నయవై నంస్కృత భారతముతోపాటు కొన్ని సంస్కృత కావ్యముల యొక్కయు, 

పంపాదుల రచనల యొక్కయు. |బభావ ముండుట నిజమయనను అత డ| పతిమపతి భావంతు( 

శగుటచే నేభావములనై_నను స్వాయ త్తముచేసికొని, యౌచిత్యము పాటించుచు, ననువాదమును 
వై ళము నస్వతంతకావ్యముగా సంతరించి తరువాతి యాం(ధ్రీకర్తల కాదర్శ[పాయుం డ య్యెను, 

నన్నయ కవితారీతి 

నన్నయ భారతరచనమున నై తికదృష్టి యేకాక కావ్యకళాదృష్టియును గోచరించు 
* చుండునని యిదివజకు( జెప్ప(బడినది. కథాకథన, వర్ణ నషిధాన, రస పాతపో షణాదులం 

చాతని రచన మూలముతో (బోల్సి చూచినం గొంత వ్రైలతణ్యము కలిగియుండును. “ధర్మ 
తత్త _జ్ఞులు ధర్మశ్యాన్ర్రంబని” యను వద్యమున -వ్యాసుండు సంస్కృత భారతము నెట్లు 'విశ్వ 
జనీన తాభానురముగా రచించియుండెనో నన్నయ తెల్చియున్నా(డు. అందలి లతణములు 
'పెత్కు మూలమునకు వలె నతని రచనకును అన్వయించును. అందలి మవికావ్యత, సర్వలత్య 
సంగవాత యను లక్షణములు మూలాను వాదములు రెండింట గోచరించు చున్న.ను అవిషయమున 

మూలము కంచె ననువాదమునశే (పళన్లీ యెక్కువయని చెప్పినచో నత్యు క్రి యుండదు, 

_ నన్నయ భారతావతారికలో 

సారమతిం గవీం|దులు [వనన్న కథాకవితాగయు కిలో 
| (£౫) అట 

నారసీ మేలునా, నితరు లవర రమ్యత నాదరింప నా 

నారుచిరార్థ నూ క్రినిధి నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ మవో 

థారతసంహిళతా రచన బంధురు. డయ్యె జగద్దితంబుగన్ (౧-26) 

అను పద్యమునం దన కవిత్వమందుండు [పధానగుణములను జేరొ-నియున్నా(డు. [పసన్న 
కభాకవితార్థయు క్రి, అతరరమ్యుత, సానారుచి రార్భ సూ కక్తినిధిత్వము అనునవి యా గుణములు. 

" వనన్నకాకవితార్థయు క్షి” అను నమానమునకు “(పనన్న కథాకవితార్జయు క్తి 'అను పాఠాం 



ఫ్ 

శరమున్నది. దీనినే పలువురు విమర్శకులు |గ్రహిం చియున్నారు. పువభారతమున (ప్రసన్న 

కవితాగుణ మను వదము వాడ(బడి యుండుటచే నీ ముదణమున కవితాపద ముతో (గూడిన 

పాఠమే (గహింవంబడినది. అప్పు డా సనమానమునకు. (బసన్న మైన కఛాక విశయందలి (క థొ 

కవిత్వములందలి) యర్థము యొక్క. కూడిక యని యర్హము చెప్పవచ్చును. “కవిత పొఠమును 

[(గహించినచోః |బనన్నములై న కథలందు6 గూర్చంబడిన యర్జము యొక్క కూడిక యనునర్థము 

' వచ్చును. కొంచెమించుమించుగా శెండర్ణములును సమానములే, కథాకవిత యను పద మిప్పుడు 

[వచారములో నున్నది. డానికి గథా |వధాన మైన కవిత్వము. (Narrative poetry) అని 

యర్ణము. నన్నయకు బూర్వ మేదో యొకవిధమైన క విత్వముండినను గథారూవమైన కవిత్వ 

ముండినట్లు కనంబడదు. అట్టి కవిశ్వమునకు నన్నయయే శ్రీకారము చుకైను. అయభిమానము 

తోడనే యతండు కథాకవితాపదమును వాడియుం జెనని కొంతలు చెప్పుదురు. "కావచ్చును, 

(పనన్నపదమును గథా, కవిళా,ర్భములు మూ(డింటికిని విశేషణము చేయవచ్చును. అప్పుడు 

(వనన్నములై న కథలయొక్కయు, [పసన్నమైన కవిశ్వముయొక్కయు, [వనన్న మైనయర్ధ్ ము 

'యొక్కూయు6 గూడికయను నర్భముకల్లును, 

(వసన్నమన (గా (బసాదగుణముతోంగూడినదని యర్థము. ప్రసాదగుణమును సంస్కృత: 

లాతణికులలోం గొందఅర్థగుణముగాను, కొందటు ళబ్దగుణముగాను, కొందణుభయాత్మక ము 

గాను, గొందటు రనగుణముగాను జెప్ప్పియున్నారు. వారాగుణమున కిచ్చిన నిర్వచనముఠఅను 

సమన్వయించి చూచినచో |ప్రసిద్ధా ర్థములు, రుటిత్యర్థనమర్చక ములు, స్మప్రయోజశములునై న 

పదములను గలిగియుండుళు |వసాదగుణమని స్పష్టమగును. దీనినిబట్టి యాయాసందర్భములందు 

ప(పయాజనములై న విషయములనుమా[తమే చెప్పుచు, నేకమూ(తశ్రవణముననే లోనియర్థము 

వ్య _క్తమగునట్లుచేయుట నన్నయ కవితా పసన్నతకు లతణమని చెప్పవచ్చును, ఈలతణమునే. 

' కథలకు(గూడ నన్వయించినచో వానికి. |బిధానకథతో( గల సంబంధమును వివరించుచు, 

(పయోజనరహితములై న సందర్భముల నుజ్జగించుచు, విన్నంతమాతమున నందలి తత్త్వమును 

స్ఫురింపంజేయుట కథా(వసన్నత యని శెకియవచ్చును. ఆర్థిక వసాదమన(గా నర్భవై_నుల్య 

మనియు, వైమల్యమనంగా! ( యోజనమ్మాత పరిిగహమనియు వామనుండు నిర్వచించి 

యున్నాడు. 

ఓజోమాధుర బ్రములవ లెంగాక (వసాదము సర్వారస సాధారణమును సర్యరస నమర్పక ము 

నైన గుణము. కబ్పార్థగతమైన న్వచ్భతచే శుష్కుకాస్త్రములం దగ్నివలెం (బసాదగుణము 

సవాదయ హృదయములందు వెంటనే వ్యాపించును, అది రసగుణమగుటశేతను, సర్వరన 

సాధారణమగుటచేతను [పసన్నములై న కథాకవిశ్వములను నప్పుడందలి నానారనమయత్వము 

వ్యంజిళమగుచున్నది. ఈవిధముగా (పసన్నకథా కోవిశార్థయుక్తి యనువదమును నన్నయ 

రసదృష్టి తోం (బయోగించెనని చెప్పవచ్చును. నంస్కృళత భారత మున రసద్భష్టికన్న ఛార్మిక దృష్టి 

మిన్న. నన్నయరచనలో నట్లుగాక రపమునకే యధికమైన (ప్రాధాన్యము. .రసమునకుంగాక 

శీవల కళానిర్మాణమునకే [పాధాన్య మొసంగుట మవోకవిత్వ లక్షణముకాదు, “ఇతిహసాదేవ 
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తల్సిద్దేః,"” అందుచే (వసన్న పద[పయోగముచే నన్నయ స్వీయకథా కవిత్యములు రసాను 

గుణములై. యుండునని నూచించినట్లు భావింసవచ్చును. 

(వనన్న త నాత్మగతము, అంగగతము అని రెండువిధములుగా విభజింపవచ్చును, అళ్చుగత 

మైన (ప్రసన్నత రసభావనంధిగను, అంగగత మైనది తద్వ్య్యంజకళబ్ద సంబంధిగను ఉండును. వానినే 
నన్నయ వరుసగా అర్జయు క్రి యనియు, అతరరమ్యత యనియు జెప్పియుండెను,. ఆతని 

శవిత్వమున నీ రెండును బువృ_లముగానున్నవి. ఆతరరమ్యత నాతని శ్రైలినిగూర్చి చెప్పునప్పుడు 
నువరింతును. 

నన్నయ తన్నుగూర్చి “నానారుచిరార్భనూ క్తినిధిియను విశేషణమును వాడుకొని 

యుండెను. నూక్తులనంగా నుఖాషితములు. ఇవి సార్వళాలికములును సార్యజనికములును, 

శాన్యమునకు రసానందజనకత్వము 1వధాన |ప్రయోాజనమనియు నుపచేళ మానుషంగిక 

శవయోజనమనియు లాతణికు అంగికరించియున్నారు. అందుచే గవులు వ్యంగ్యముగను 

వాచ్యముగనుగూడ నువదేశాత్మకములై న సెక్కు సూక్తులను దమ కావ్యములలో జొప్పించు 

చుందురు. భారతమునందిట్టి సూక్తుల చేకములున్నవి. ఇప్పటికిని 'బెద్దలు తమ యుప దేశములకు! 

శూమౌణికత్వము కలిగించుటనై యందు భారతనూక్తుల నుద్ధరించుచుండుట మనము 

వినుచుందుము. 

నన్నయ భారతము ననువదించునప్పుడు మూలమందు లేకపోయినను దనరచనలో 

'ిడనెడ్ నర్థాంత ర న్యాసాలంకార పూర్వక ముగా బెక్కు. నూక్తులను జొప్పించియుం డెను. 

అవియన్నియు. గథా(పకోరణ నంబిద్ధము ల్రైనవి. అట్లుగాక యతండు. విడివిడి పద్యములలో. 

|ఐిక్యకముగా(గూడ వ్య క్తముచేసిన సూక్తులుకూడ నున్నవి. కావలసిన వారు వానిని వల్సించి 

'యాయాసందర్భములం దుచితరీతి వాడుకొనవచ్చును. అవి స్వయంసంవూర్ణ ములై యుండుటశే 

వాని నుదావారించునప్పుడు కథానంబంధమున'శై తడవుకొనవలసిన యక్కణ యుండదు. 

నన్నయ యుర్జేళ పూర్వక ముగనే వాని నట్లు రచించియుండును, 

మతిం దల(వంగ సంసారం 

బతిచంచల మెండమావు అట్టులి సంవ 

[త్పతతు అలికణికంబులు 

గతకాలము మేలువచ్చు కాలముకం'బన్ (ఆ. x-159) 

మున్నగు పద్యము లట్టివి. నన్నయ సాధారణముగా నిట్టినూక్తుఅను గందములందే పొదుగు 

చుండును. ఆదిస భావర్వముఠిందు(గం"బ నరణ్యపర్వమున నిట్టి వెక్కువగానున్నవి. నన్నయ 

నూక్తులు రుచిరార్థముల్రై నవి, అన(గా నవి యర్ధగంభీరములై మనోవారములుగా నుండును, 

“హితం మనోవోరిచ దుర్లభం వచః” అని భారవి చెప్పియుం డెను. హితమనోపహారత్వము 

లొక్కచోం గూడియుండుట యరుదు. నన్నయనూ కు లారెండుగుణములకు. బట్టు(గొమ్మ లై 

చదినినకొలంది చదువవలె నను నుత్సాహూము కలిగించుచుండును. 



లీ 

నన్నయనూక్తు లు కొన్ని సార్వజనికము లయ్యు (వత్యేకథాసందర్భమున నెంతో గంథీ 
శార్థమును వెల్లడి చేయుచుండును. నలుడు దమయంతి నడవిలో విడిచి వెళ్ళినతరువాత చామె 

యతనికై_ వెదకివెదకి యాతడు గానరామిచే దుఃఖంచుచు, 

వగవ6€గ సోంగోపొంగము 
లగు నాలుగు వేదములయు నధ్యయనము పొ 

ల్చుగ నొక సత్యముతో వెన 
యగునే యొవ్వియును బోలవె నత్యంబున్ (అ. ౨-46) 

ఆని వలికి యుండెను. ఇడి వైకి సత్యము యొక్క మవాత్త ఇమును జెప్పుచున్నట్లున్నది. కాని 

పరిశీలింప సాంగోపాంగచతు ర్వే జాధ్యయనముతో గూడిన నలుని పాండిత్య విశేషమునుగూడ 
వ్యంగ్యముచేయుచున్నది, నన్నయనూక్తుల రుచిరార్గత్వమున కిది చక్క నిధృష్టాంతము. 

ఆట్ థి A] 

నూక్తులనంగా సామెతలు, నానుడులు, జాతీయములు, నీతులు, సుందర దేశ్యోక్తులు 
అనియు వీశాలార్థమును 'జెప్పవచ్చును. నన్నయకవిత్వ మిట్టి వానితోం గూడ నొప్పారుచు నతని 
నొనారుచిశార్థనూ క్రి నిధిత్వమును సార్ధక మొనరించుచున్నది. 

నన్నయ కథాకథన కౌళలము 
మవోభారతమున_న నేకములై న యుపాఖ్యానము లున్నవి.గరుడోపాఖ్యానము, యయాతి 

చరిత, శకుంతలోపాఖ్యానము, నలోపాఖ్యానము మున్నగునవి నన్నయరచనయందఠి 
ముఖ్యములై న యుపాఖ్యానములు. భారతము నందలి యుపాఖ్యానములలోని "కెల్ల వీని కధిక 

(పచార [వఖ్యాతు లున్నవి. అందు శాయుపాఖ్యానములందలి సహాజరామణీయకముతోపాటు 
నన్నయ కథాకథన కౌళలము కూడ గారణమని చెప్పుటలో నతిశయో క్రి యుండదు కథలను 
బాఠకజన హృదయరంజకములుగా నంతరించుటలో నతనికిం గల |ప్రతిథ (పత్యేక మైనది. అందు 
చేత నే (పసన్నకథా కవిశారయు క్తి నతండు తనకావ్యగుణములలో. (బధానమెన చానినిగాం 

బేర్కొనియున్నాండు. కథకనవనరములును, గభాగమనమున కాటంకము కలిగించునవియు 
నగు వర్ణ నములను నీతిధర్మత _త్త్వవివరణములను దగ్గించియు, వునరు క్రములై న కథాబాగముల 
నుచితరీతి నొశేచోట సమ్మేళనము కావించియు, నుపాఖ్యానములకు. [బధానకథతోం గల 
సంబంధమును విశదీకరించియు, మూలమున చేజువే అ ధ్యాయములలో స్టలాంత రములందు? 

"జప్పంబడిన విషయముల నుచితసందర్భములందుం జొప్పించియు, గూడమురలై న కథాంళశముబ 

నుచితమైన వ్యాఖ్యానముచే నువ్య క్త మొనరించియు, విభావానుభాన సాత్విక వ్యభిచారి భావ 
_ ముల వర్ణనముచే స్థాయిభావమున కుత్కగర్ష కలిగించి రసమును బోషించియు నత(డు తాను 

రచించిన కథలకు (బసన్నత నాపాదించి యున్నాండు. ఈవిధానమంతయు నాత( డను వాదము 

చేయు నప్పుడు వహించిన మెల(కువను గూడ సూచించుచున్నది. 

సుకన్య సఖులతో వనమున వివారించుచు6. బుట్టనుండి చ్యవనుని కన్నులు మెజయు 
చుండగా నవి విలసత్చద్యోత్మ పభ లనుకొని పుట్ట [గొప్పించి చూచెను, ఆమె కేమియు గనంబడ 



త్ే / 

లేదు. సేనలకు మూతవురీవ నిరోధము కలిగెను. నుకన్యవలన విషయ మంతయు నెజింగి 

నంయాతి పుట్ట దగ్గఅకు వచ్చి కృశాంగు(డైన చ్యవనునిగాంచి, యాతనికి. దనకూ(తునిచ్చి 

నె న్యనిరోధముం బాపు కొని యరిగాను. పుట్ట [గొప్పిం చినప్పుడు చ్యవనుండు సుకన్యకుం 

గనంబడకుండుటకును దరువాత సంయాతికి. గనంబడుటకును గారణ మేమి ? మొదట జ్యవనుం 

డలిగి నిమీలితనయనుండ య్యెను. అప్పుడు నికటవల్లీ గుల్మములు _నై 6 (కాకియుండుటచే నాత( 

డేర్పడకయుండెను. సంయాతి వచ్చినవ్పు డాతండు కన్నులు తెజచియుం డెను. అప్పుడాతండు 

దృష్టిగోచరు. డ యను. చై!వశ్నకు సమాధానముగా నన్నయశావించిన 'వ్యాఖ్యానమిది, 

ఇస్తే తపన్వమయైన చ్యవనుండు సుకన్యను బరి[గ పొంప( గోరుట కామె తంగడి చెప్పి న క్రైజు6గక 

పుట్ట [గొప్పింపలేదనియు నతిశయకూపయావనగర్విత మై యట్లు కావించె ననియు, నొగర్వము 

నడంచుటశే చ్యవనుండట్టు కోరియుండె ననియు నన్నయ వ్యాఖ్యానించియుం డెను. 

శంతనుడు యముశాతీరమున వేటలాడుచు నపూర్వ్యానుర భిగంధ మా|ఘూాణించి యది 

వచ్చినదిక్కున నేగి యోజనగంధిని గాంచెను, పిమ్మట నన్నయ 

“దానికరీరసొరభము, చానివిలళలోల విలోకనంబులున్ 

చానిమనోవా ఠాకృతియు, దాని శుచిన్మితవ క్ర, కాంతీయున్ 

దానిదిలానముం గడు ముదంబున. జూచి” 
+ 

యాత(డు మనోజభాణరంశానవాశాశ్ము డయ్యొ నని వర్ణించెను. ఇందు వర్ణ కిము లైన శరీర 

సౌరభాదు లుద్దీపవవనవి భావములు. విలోకనము లనుభావములు. అమూలకమైన యీావర్ణ స 

మును గావించి నన్నయ రతియను స్టాయిభావమున కుత్కర్ష నాపాదించెను. ఇన్లు యయాతి 

'దేవయానికి మాతినుండి మైకం దీయునపుడు నన్నయ “ఉన్నమద్గళ దురుఘర్మ వారికణక [మ 

కరాబ్దమువట్ట" యని సా త్తి శక భానవ మైన స్వేదమును వర్ణించి యచ్చటి శృ్ళంగారమున కుత్కర్జ 

కలిగించెను. 

నన్నయ శాను రించిన కథ లన్నీటియందు నేదోయొక వరమార్థమును నిశ్నేపించు 

చుండును. మూలమ:న( నన్ఫుటస్సురి తము గానున్న దాని నతడు తనరచనలో. [బస్ఫుటము 

గావించి పాఠకుల వాదయములకు వాత్తుళొనునట్టు చేయుచుండును. నవతి విషయమున 

నీర్హ్యాక పటము అవలంవీం చి క[దువ తనతనయులను చావే ళపించుకొనవలనీ వచ్చుటచే 

నాలడణము లెంత దుష్ట ములై నవో గరుడోపాఖ్యానమువలన వెల్లడియగు చున్నది, “*ోసిగర్వుము 

నిన్నింత సేసొనని యిజ్మదుండు యయాతితో నన్న మాట యాకథయందలి పరమార్థము. 

సుందోపనుందో పాఖ్యాన ము “ఇంతుల నిమి త్రమున ధృతిమంతులుం బొందుదురు 'భేదమతి” 

యను విషయమును బోధించుచున్నది. భార్య యధికదుఃఖరో గార్తున కెశ్తావధ మగునో, 

పురుషునందు దోవపుంజంబు నెణి(గియు నెక సహించు నిల్లాలు కాలాంతరమున నె ట్ల ఖీష్ట 

భోగము లంద౭ జూలునో నలోపాఖ్యానము తేట కెల్ల ము కావించుచున్నది. బుశ్ళుశ్ళంగునిక ఢ 

వలన “విలాసినుల సవోలావ సవోనన సవోయానములు బంధనమములుకావే”' అను సత్యము 



4. 

న్య కము చేయబడినది. ఈవిధముగా నన్నయకథ లన్ని ంటీయందు జనులకు శిరోభార్యములై న 
యువ దేళములు వివరింపంబడి యున్నవి. 

నన్నయ రచించిన కథలలో. గొన్ని రాజులకును గొన్ని బుషులకును, గొన్ని ధర్మ 

తత్త ఇమునకును సంబంధించినవి. వె దికములు లౌకిక ములునై న కథ లుకూడ 6 గొన్ని గలవు. 

భిన్నవస్తుకములై న యీకథలను జప్పుటలో నతండు భిన్నశిల్పవిధానముల ' నవలంబించి 
యుండెను. యయాతి నుక న్యోపాఖ్యానముల నాత (డు వ్యంగ్యరీతిగను, నల దుష్యంతోపా 
ఖ్య్యానములను గఛథా! పథానములుగను, రురు బుళ్యశృంగుల కథ లను మన న్త స్త్ త్తనంబంధులుగను 

దీర్హతమ వ్యుషీ తాళ్వుల నృ త్రాంతములఅను ధర్భతత్ర్యోపబేళకములుగను, నగ్పయాగ భృగు 

వృత్రాంతములను వై_దికకర్మ[పధానములుగను నడపించెను. నుందోపసుందుల కథలో 
(స్రీవిషయమైన కలవామునకును గరుడోపాఖ్యానమున సవతుల యీార్హ్యా ద్వేషములకును 
శాధాన్య మొసంగంబడినది, అరణ్యవర్వమునందలికథలు చెక్కు. తీర్థే తమావోత్మ కబోధకము 
లైనవిం 

నన్నయ కథలను రచించు నప్పు డంగాంగిఖేదమును జాగరూకతతో గమనించు 
చుండును. ఉపాఖ్యానముల నతివిన్హృతముగా వర్ణించి [ప్రధానకథకుం గాని, యుపాఖ్యానము 
లందలి యంగవన్తువును. విరించి యంగి వృ త్తమునకు( గాని యాత. ఉప్పుడును లాఘవము 

కల్చింపండు. గరుడోపాఖ్యానము నందలి యమృత మథనవృత్ర్తాంతమును, విభావసు ను[వతీకుల 
వృ శ్రాంతమును, యయాతిచరి[తకు మూలమైన కచదేవయానుల వృత్తాంతమును నాతండు 
సం[గహించుట యీదృష్టి తోడనే, " ఈవిధముగనే యంగిరనము మరుగుపడునట్లుగా చాత 
డంగరనముల నెప్పుడును విన్త్ఫృతముగా వర్ణ రపక వానిని నూఛ్యమా క్రములు శావించు 

చుండును. 

కథాకథనమున రెండు ముఖ్యపద్ధతు లున్నవి. అందొకటి కవి తటస్టుండైై యిట్లు జరిగ 

నట్టు జరిగెనని చెప్పు కథనపద్దతి. రెండవది పాతల సంభాషణముల మూలమున గథను 
నడపించు నాటకపద్ధతి. వీనిలో నన్నయది [పధానముగాం గథనపద్ధతి త్తిక్కన గారిది నాటక పద్దతి. 

నన్నయ నల దుష్యంతో పాఖ్యానాదులగు చెద్దకథలను స్వతం|త్రకావ్యములా యన్నట్లు 
తీర్చి దిద్దైను. అ'క్లే భారతకథ యందలి [పధానఘట్టములుకూడ నాతని రచనలో నుచితములై న 
యుప[క మోవబ్బంవాణోవపనంవాతులతోయ గూడి చక్కని ఖండ కావ్యములవ లె శోభిల్లు 
చుండును. నలోపాఖ్యానము వాంసదౌత్యము, నలచౌత్య స్వయంవఠములు, ద్యూతము, 
వనగమనము, వునస్సమాగమము, రాజ్యసంపాదనము అను (ప్రధానవిభాగములతోడను, 
వస్నై పక్యముతోడను గూడి నన్నయ కథానిర్మాణశిల్పమును లెస్సగా వ్యక్తము చేయుచున్నది. 
సభాపర్వమునందలి కథ యంతయు సనభాద్యితయముతో సన్ని హిత నంబంధముక ల్లి యాపర్వమున. 

కానామము నన్వర్ణముశకావించుచున్నది. నుయు.ండు కృతజ్ఞ తాపూర్వకముగా నొక సళ 

నిగ్మించి పాండవుల కొనంగుట, నారదు డరుచెంచి చాని యపూర్వ సౌందర్యమును వర్ణించుట 



తీర 

ధర్మజుండందు. రాజనూయయాగ మొనరించుట, దుర|ోధనుడు  చానివై భవమును గాంచి 
యసూయశ3రయగుట, ధృత రా ష్ట్ర డాతని కింకొక నభ నిర్మించియిచ్చుట, అందు ద్య్యూత 

(చౌపదీవస్త్రాపహరణములు జరుగుట, వునర్ద్య్యూతము, తతృ్సలముగాం జాండవులు వనమున 
కరుగుట యందలి [సధానాంశములు. ఈవిధముగా నందలి రెండాశ్వాసములందు రెండు 

నభలును గఛాంశముల కాటపట్టులె వ స్ర్వైక్యమును నంఘటిం చు చున్న వి. అ(న్హ్రవిద్యా( ప్రదర్శన 

మున గర్హుండు కౌరవసతము నవలంబించుట, కుంతి |పతరభిజ్జి చే నాతని గుర్తించుట యనునవి 
[(వధానాంశములు. నన్నయ పంచమాళ్వాసమును గౌరవులు భీమునిబలమును అర్జునుని 
ధనుర్విడ్యా కౌళలమును దలంచి మనమున వందురుచుండి రను విషయముతోడను అన్ర్రవిద్యా 

(పదర్శనవృ శత్రాంతమును గర్హని సవోయుంగాం బడసి దుర్యోధను డర్జునువలని భయముచెడి 
జొమ్మునల జేయిడి వేయిగా నిద్రపోయి నను విషయముతోడను ముగించి యుండెను. 
ఈ రెండు ముగి౭పులను నమన్వయించి చూచిన న స్త్రవిద్యా! పదర్శనవృ త్రాంత చే [వయోజన 

ముతో. గూర్చంబడెనో తెలియవచ్చును. కుంతి బాల్యమున గర్జుని గంగలో విడిచి వ్రైచిన 
పిమ్మట మరల నాతని జూచుట యీఘట్లముననే. మధ్యుకాలమున నామె మాననమున నేమి 

మథనవడెనో నన్నయ శెప్పియుండలేదు. అందుచే నాత( డీనందర్భమున కుంతి కధికమైన 
(పాధాన్య మొసం7ను. ఈవిధముగా నతండు [వధానకథాఘట్ట ములం దైనను, ఉపాఖ్యానము 
లందైనను ఆదిమధ్యావసానముల నెంతో శిల్పరమణీయముగ నంతరించుచుండును. 

నన్నయ కథాంశముల నన్నిటిని వాచ్యముగా వెల్లడింవక కొన్నిటిని బాళకుల 

యూూవాలకు విడిచిపెట్టు చుండును, అత(డు కొన్ని కథాంశములను మా్యతము వీవరించి యవి 

యట్లు జరుగుటకు పాతువేమో తెల్చ్పండు. దానిని బఠిత యే యూహించుకొనవలయును. ఇట్లు 

కథను వ్యంగ్యముగా నడపు పద్దతి నన్నయ క థాని ర్మాణమునC [బదర్శించు శిల్ప విశేషములలో 

నొకటి. ఇట్టి శిల్పము నాతడు వెక్కుకథలలోం (దిదర్భించెను. ఒక్కయుదాపవారణము 

మా[తమొనంగెదను. పాండురాజు శతళృ్ళంగమున నున్నతటి నొగ యమా వాస్య వాండు 

(బహ్మూను గొల్వ నరుగుచుండిన మునుల వెనుక భార్యాద్వ్యయనమేతుం డ్రై తానును వివమ 

(వదేశములం జననారంభించెను. బుషు అది చూచి “వీర అతి లలితమృదులాకారలు, గిరివిమమ 
'గవానగవ్వారముల రానేరరుకావున నిట చనుదేరక నీలువుండ యివియు జేవవథంబుల్ ” 
అని వారించిరి. ఆమాట లాలించి పాండురాజు “న్వర్గద్వారం బనపత్యులు గాన నోసరు 

మును లయ్యున్ . నేనపత్యుండ నేమి చేయుదు” నని దుఃఖంచెను. బుషులు పొండురాజు 

ననపత్యతను గూర్చి యేమియు ననియుండలేదు. వారన్నమాటలకును జాండురా జనపత్యతను 
గూర్చి దుఃఖంచుటకును సంబంధము కనంబడదు. కాని వీరు లలితమృ దులా కార అనుటలో నతని 

భార్యల సంతానరాహిత్యమును, ఇవి చేవవథములనుటలో నంతానరహితులు స్వర్గమునకు 
వచ్చుటందుంగల యనర్శతయు ధ్వనించుచున్నది, అశు శర్మిష్ట "దేవయానిని నూతందోసి 

నిర్భయముగా _వెడలిపోవుటకును, దేవయాని విలనత్కూవఘనవల్లి యన్నిస్థ్రసఖ నూది_ 
యాకూపమున నే యుండి పోవుటకును గారణములను నన్నయ చక్కగా వ్యంగ్యము చేసి 
యుం డెను. 
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నన్నయ కథలలో నే పాత్ర కెంత [పాధాన్య మీవలయునో యూహించి యాపాత 

కంతే |[పాధాన్య మొసంగి రచన కావించి దానిని బఠితలు (గహించుటకై తగిన సూచనలు 

చేయుచుండును. పాండవ కౌరవుల వై రమునకు( (బధాన కారణమైనది ద్యూతము. జౌపటదీ 

పరాభవము దానిపరమావధి. ఈ ఘట్టమున |చౌపది కధికమైన [పాధాన్యమున్నది. నన్నయ 

యావిమయమును నూచించుచు ద్యూత కథాద్యంతములందు (చౌపదిని గేందముగాం "జేసి 

వర్ణనము సాగించియున్నాండు. ఇశే శకుంతలోపాఖ్యానమందలి “ఇది మునికన్యయేని మజీ 

'యేలొకొ యీ లలితాంగియందు 'నావహృదయము తద్దయుం దవితఠొ “ఇది ముని నాధకన్య 

యని యంతయు నిస్ఫృవావృ త్రి నున్న నావ్భ్యాదయము.,.మదనబాణ పరంపర కిప్పు డుండే. 

'నాస్పదమయిో యను రెండు పద్యములును సమానారఠభములు కలిగి యచ్చటి కథాపబావా 

మువై6 గట్టంబడిన వం తెనకటునిటు/గల సమానరూపము లైన యాభార_న్హంభములవ అెనున్నవి. 

నన్నయ కథాకథన శిల్ప చమళత్కృతిని కళా పవూర్మ (శ్రీవిశ్వశాధ నత్యనారాయణగారి 

“నన్నయగారి [పసన్న కథాకవితార్థయు క్రి "యను [గంధమున6౬ జూడందగును. 

నన్నయ కథచెప్పుచు నాయాఘట్ట ములందు( గొన్ని పదములకు వాక్యములకు నమిత 
మైన [పాధాన్య మొసంగి యవి యాఘట్టముల కాయువు వట్టులవంటి వగుటచే వానిని రెండు 

మూండుసౌర్లు వునరు.క్తములు కావించుచుండును. బుళ్యశృంగోపాఖ్యాన మందలి “పబోధించి" 

యనుపదమును, యయాతిచరితయందలి “యుద్ధరించీి” యను పదమును, గాంధారీ వివాహ 

ఘట్ట మందలి నుబలు( డన్న” ఆరాజునకు గాంధారి నిచ్చితి”నను వాక్యము నందలి భూత కాల 
మందున్న [కియాపదమును బరికించిన నీవిషయము శేట కెల్లి ము కా(జాలును. 

నన్నయ కథనంతను ఆయావిషయములు జరిగిన (పచేశములను బట్టి కొన్ని మట్ట ములుగా 
విభజించి, ఘట్టము మార్పును “అట, ఇట, అంతనిక్కడ” అను పదములతో సూచించుచుండుట 

నాటకము అందలి రంగవిభజనమును బోలియుండును. నలుడు దమయంతి నడవిలో విడిచి 

యరిగిన పిమ్మట నామె మేల్మాంచి, కడుంగడు దుఃఖించి చివరికి. "జేదిపురమున కరిగెను. 

ఇంతవజకును దమయంతి వృశత్తాంళమును జెప్పి నన్నయ తరువాత నలునివృశ్తాంళము చెప్ప 

నారంభించెను “అట నలుండు దమయంతిం బాసి చారుణారణ్యమున నరుగువాండు ముందట” 

నని రంగము మార్పును సూచించెను. నన్నయ వెక్కుకథలందు నాటకీయ చమత్కారము 

నెతో రమణీయముగా సంఘటించెను. సుభద యతియే యర్జునుః డనియెజలుంగక యాతని 
నర్జునుని గూర్చి [వశ్నించుట, భీముండు సౌగంధిక సరోవరమున శేగుచు చారిలో నడ్డముగా. 

బడియున్న వానుమంతునితో నాతండు వానుమం౦తు( డని యెటుంగక వానుమంతుని పరా 

[కమమునే |వశంసించుచుం [బసంగించుట యిందుకు నిదర్శనములు. 

నన్నయ కథలు చెప్పుచు నచ్చటచ్చట ధ్వని పూర్వకముగా భావికథాంళసూచన మున 

రించుచుండును. ఉదంకు(డు జనమేజయునితో తతకునిం గూర్చి చెప్పుచు “పల్లరుండైన 
యొక్క కులపాంనను చేసిన దానం దత్కులం బెల్లను దూషితంబగుట యేమి యపూర్వ 
(ఆ ౧-1£ళ్స్ మని ' శతెల్పియుండెను. దుష్షుండైన దుర్యోధనుని చౌర్జన్యముచే. గౌరవకుల: 
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మంతయు వాళన మై పోవునను కథాంళ మిందు జక్కగా నూచితమగుచున్నది. కుమార్మాన్త, 

విద్యా[వదర్శన నందర్భ మున భీమదుర్యోధనుల గచాయుద్ధము “ఖావిపొండవ కౌరవ్యరణాఖి 
సూచన పటిష్టంబయ్యె ఘోరాక్ళతి"” నని వర్ణించెను. నిజమున శానమయమునకు బాండవ 

కౌరవ రణము యొక్క |పనక్తియే లేదు. ఇళ్లే యాతండు భవివ్యద్భారతయుద్దమును వెక్కు 
నందర్భములందు నూచించియుండెను. నలుండు దమయంతితో నడవిని సంచరించుచు నామె 

శేయేమార్గ మెచ్చళ₹ుచ్చటికి. బోవునో యెజింగించెను. (అర ౨-69). ఇ క్రైలింగించుటకు 
గారణ మేమి? ముం డాతం డామెను విడిచి పోవలసి వచ్చును. అవ్వు డా మె విదర్శ్భాపురమున 
శేగ్న పుట్టినింట సుఖముగా నుండవలయు నని యశనియూవా. అందుచే నాతండావము కొ 

మార్గములన్ని యు నిర్చేశించెను, 

అరణ్యపర్వ మంతయు. గథోపాఖ్యానములతోడను, ' నీతి ధర్మ వివరణములతోడను 
గూడియుండును. ఇ వేవియు మూలరచనమున మొదట నుండి యుండవనియు( దరువాత నెవ్వరో 
వాని నందందు( 'జేర్చియుందు రనియు౯ గొందజు విమర్శకుల యఖి[పాయము. కాని ఛారశేతి 
వోసనిర్మాణ [క్రమమును బరిశీలంచి చూచినచో నవి మూల[వణాళకయందే యుండె నని 
న్పష్టమగును. “కాలవ్యవ ధానగోపనమున క్రై నీతికథోపాఖ్యానములను (బ వేళ పెట్టు వద్దతి కథ 
న|క్రమమున కంతరాయము కలిగింపకుండుకు కాక నూత్మవివరములతోం గూడిన కథాభాగ 
మునకును సత్వరముగా ముగించి వేయంబడిన కథాభాగమునకును గల |వతియోగమును బాళ 
కులకుం గనబడ నీయకుండ [పముఖాంళ విరహితములైన వత్సరములందలి వృ త్తాంతములను 

_ గూడ నానందముతో. గూడం బఠించుట కనువు కలిగించు ననియు, పాశ్చాత్య కవివర్యు.డైన 
హోమరు కూడ ముఖ్యాంళ విరహితమెన కాలము యొక్క గమనమును మలు(గు పయిచుట కై 
సంథాపణములను ఉపాఖ్యానములను దబుదు [వవేశవెట్టుచుండుననియు" పిసానీ యను 
పేమర్శుకుండు చెప్పిన విషయ మెంతయు యుక్తియుక్ర ముగా నున్నది. అర ణ్యపర్వమందలి 
కిరాతార్జునీయ కాలకేయ నివాతకవచ వధవృ త్రాంతము లర్జునుని యతిలోకపరా[కమమునకును 
సొగంధికావవారణ వృత్తాంతము భీముని [పియసావానత్వమునకును, అజగరోపాఖ్యానము 
ధర్మజుని ధర్భజ్ఞ తకును నిదర్శనములై యతిమనోవారముగానున్నవి. కృష్ణుండు చెప్పిన సౌంభ 
శాఖ్యానము వీరరసవూరితమై యద్భుతముగా నున్నది, ఇంక నలోపాఖ్యానము భారత 
మందలి యుపాఖ్యానముల కెల్ళం. దలమానికమై నన్నయ కథాకథన శిల్చమును వేయివిధముల 
వెల్లడి చేయుచున్నది. 

నన్నయవర్లనలు 

నన్నయ వర్ణ నలు మితములును, సవాజములును, ఉదా త్రములునై రనుణీయములుగా 
నుండును. నభావర్వ మందలి దివ్యనభల వర్షనమును, గరుడోపాఖ్యాన మందలి నముద వర్ణన 
మును, జదిపర్వాష్టమాళ్వాసమందలి యిం[ద(వస్థ (చౌవదీవి వావావర్ణ నములును, అరణ్యపర్వ 
“మందలి వర్హాళరద్వర్జ నములును ఇందుకు దార్మాణములు. అతండు దేనిని వర్ణి ంచినను చడానికి 
నెంబంధించిన వివిధాంగములను సమ్మగముగా వివరించి దాని నుస్యరూవమును బరఠితలకు సాొజా 



వటి 

త్కరింవం జేయుచుండును. అతనిచే వర్ణితులైన వ్యక్తులును బళుపజ్యూదులును బీవము తోం 

గూడి మన యదుట నడయాడుచున్న ట్టు కానిపింతురు. 

“మృదురోమములును, శంకు నిభ కర్ణ ముల్, మె త్తి వలుద 

పొదుగును, నిడుద చన్నులును, గుబుచలై. పాలుచు కొ మ్ములును 

నదమలళరదిందు శంఖ నిభమైన వ్రాయయు( గలుగు 

మొరవిడి" నందిని వర్ణ నము (ఆ, 2.99) 

“హుస్వ పీన! గీవు, నవనతాయతహాను 

నతిచ వలస్వఖా వాభి రాము: 

దనుమధ్యక టిచ[కు ద వానకి ణా కార 

తా|మోష్టు నతిద్భఢ దళనకరజు” 

హొనుమద్వుర్ష నము (అ. 3.819) 

మున్నగు పద్యము అందుకు నిదర్శనములు, నన్నయ వ్యానుని వరి చిన చోట్ల నెల్ల నతని కపిల 

గడ్డమును, గవిలజడలను, గవిలకన్నులను, నల్లని దీర్టతనువును, గమండలువును జేర్కొని 

యతని దివ్యమూూర్తిని బరితల యెదుట జెటుచుండును. నన్నయ యే డెనిమిదిచోట్ల (స్త్రీవర్ష 
ఆటీ ళం ap) ల? 

నము శానించెను, ఆవర్ణ నము అన్నియు. బరిమితములై  యౌచిత్యభాసురము లై 'యొప్పారు 

చుండును, గిరికకు నృుగమాంసము చెట్టు మనిన పితృ దేవతల యాదేళము ననునరిఠచి వనురాజు 

మృగవధార్థము వనమున కరిగి, 

పలుకుల ముద్దును గలికి (కాల్లిన్నుల 

తెలివును వలుద చన్నుల బెడంగు 

నలభఘుకాంచీవద స్ట లముల యొపవ్వును 

లలితాన నేందుమండలము రుచియు 

నళినీలకుటిల కుంతలముల కాంతీయు 

నెలజవ్యనంబున విలననమును 

నలస ఛావంబునం బొలువును మెలుపును 

గలుగు నగ్గిరికను దలంచి తలంచి (ఆ, లంటి) 

రక్తు6డైె యామయందుః దనవ్యాదయము లగ్న మొనరించెనని నన్నయ వరి చెను. ఈవర్ణ న 

మున గిరికయంగముల భౌతి కాకారమునకుం గాక వానియందలి కాంతి సౌందర్యముల కిక 

[పాధాన్య మీయంబడినది. పాండురాజు మరణమునకు ముందు “చారునువర్గ హోసి నవచంవక 

చామయు” (ఆ”౫-141) ఇళ్యాది వద్యమున వసంతకునుమాలంకార ళోభిత యైన మాధదిని 

నన్నయ మిక్కిలి నవాజముగా వర్తించెను. 
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నన్నయ వర్భనవై ఖరి వర్ణ క్రముల యేశైకస్టితివిన్యాసమునుమా[తమే . జిత్రించు 

చి[తకారుని రచనాపద్దతిని బోలియుండును. తిక్కన యట్టుగాక వర్ణ క్రముల [వతితణ 
(యె య 2c) 

చాంచల్యమానద శావిపర్యయమును వర్ణింప యత్నీంచుచుండును, 

చను దెంచి యమ్మ వోజన పతీ ...... 

తత్కూసమున విలనత్కూపమనవల్లి యన్ని పైన ఖనూడి యున్న దాని 

గురుకుచయుగముచై ( బరువడిందొరంగడు కన్నీరు వూరించుచున్న చాని 

22002 చేవయాని(గనియొ. (ఆ, 3-140) 

[పొంకుజాలములు చై శాకిన( గరము రూకములగు నూన్చ్వాలకముల దాని 
00243౪4 దనుయంతి( జూచి (ఆఅ. ౨.102) 

అలఘుఫణీం[దలోకకు హరాంతరదీ ప్పమణిస్ఫుర [త్స భావలింగలదాని 

09,4 గాంచి రరనిందనిభానన లమ్మహోదధిన్ (ఆ. ౨.98) 

మున్నగు పద్యముల ందలి “దానీ, దాని” యను సర్వునాయములతో ముగయు విశేషణము 

“లొశస్థితి యొక్క వివిధ భంగిమలను ఒక్కగా సూచించుచున్నవి. ఇందలి భావములను 

[గహించి యొక్కొక్క-చాని కొక్కొక్క రమణీయ చితమును జితింపవచ్చును. ఇన్లు కణాగ్టే 

(శ్రమ వర్ణ నమందలి “ళవణనుఖంబుగా సామ గానంబు” లి త్యాది పద్యమాయా శ్రమము యొక్క 

యొక భావమందలి సంపూర్ణ చిితమును, పాండవుల వనగమన[క్రమమును విదురుండు ధృత 

'రాష్టునకు. జెప్పునవ్పటి “వదనసరోజంబు వ స్తాంతమునం గప్పికొని యే? ధర్మునందనుండు 

'మణియు” (స. ౨-801) ననుపద్య మాదృళ్యము నమ|గన్వరూవమును లెస్సగా [విదర్భించు 

చున్నవి, 

నన్నయ _ వర్ష్యములకు నంబంధించిన వివిధాంగములను వివరించి తదనుగుణమైన 

వాతావరణమును గల్పించుచుండును. కళ్వా[ ళమమును వర్ణించు సందర్భమున వీచి, తనర్చి, 

శలిర్చిన వివిధవృతములను, ఆజ్యవావిర్భ శధూమలతాత తులను, వేదధ్యనులను బేర్కొనుటయు, 

చర్మ ర్తువును వర్ణించు నప్పుడు జలద ధాన దర్దురస్వర ములను, నవతృణశిలీం ధసురగోవములను, 

వర్ష ధారలను బేర్కొనుటయు, వారణావతమును వర్ణించునప్పుడు వీధులను, సౌధములను, 

జనసమృద్దిని సూచించు టయు, రాజసూయయాగమును వర్ణించునప్పుడు వేదవి[ పాశీ ర్వాద వాది 

[తమవహోనాదములను (బకటించుటయు నిందుకు నిదర్శనములు. యాగాళమ వివావాములను 

వర్జించు నప్పుడు వై దికకళ్ళలకును, తీర్థ చ్యేతములను వర్ణించునవ్పుడు వాని పొవిత్య 

మావోత్మ్య్యములకును నన్నయ [పాధాన్య మొసంగుచుండును. 

దమయంతి మదనశావమును నఖులా మెతం[డికి. 'దెల్పునప్పటి “కలహంస పలికిన 

వలుకులు గణియించు వడి చాని పోయిన. వలనునూచు. (అర. _౨=26) ననుపద్యమును 

అదిపర్వాష్టమాళ్వానమందలి యిం[ద(పన్థ పురవర్ణ నమందలి పద్యములను గంఖీరఖావబంధుర 
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'ములును, ఆలంకారికములును నన్నయ ఛావఛావటిమకు నీదర్భనములునై యలరారుటయి 

కాక శరువాలి కవులకు 'బెక్కువిధముల నాదర్శ[పాయములుకూడ, గా-జాలినవి. 

నన్నయ కావించిన యుద్దవర్ణనములలో నరనారాయణులు రాతసులతోం బోరుటయు,. 

భీముడు బక హిడింబకిమ్మీరులతోం బోరి వారిని వధించు టయు, సౌగంధికావహరణనసందర్శమున . 

యతరాతనులతో. భోతుటయు ముఖ్యములై నవి. ఇవియన్నియుం గొంచెమించుమించుగా 

నొశమాదిరిగా నున్నవి. సౌంభ కాఖ్యాన, కిరాతార్జునీయ, నివాతకవచనంవారణాదులగు .. 

నందర్భముల వర్ణింవంబడిన యుద్దము లత్యంళ ఫీకరములును, అపూర్వములునై యద్భుత ము 

నావహించుచున్నవి. 

నన్నయ యే జెనిమిది చోట్ల (బకృతివర్ణనములు కావించెను గాని యందొండు రెండు 

తప్ప మిగిలినవన్నియు చేకద్వివద్యపరిమితముతై. చిన్నవిగా నున్నవి, ఆయన కావించిన వసంత, 

(గీష్మ, వర్షా, శరద్వర్ష నములు |పకృతిళోభాకరములును, నాలంకారికములునై యొప్ప్బారు 

చుండుటకే' తరువాతి [పబంధములందలి వర్ణ నములకొ జ్ఞవింతులనీ చెవ్ప(దగియున్నవి. ఈ [పకృతి 

వర్ల ర్ల నలన్నియు నతని లోకజ్జ్ఞతను, పరిశీలన పాటవమును జాటుచున్న వి, 

నన్నయ సాధారణముగా వ ర్లనములకు వీనములను, వచనములను వాడుచుండును. 

ఆత(డు భగీరథ చర్మితమున హిమనంతమును వర్హించుచు నది రమణీయభథయానక ంటై. యుం డెనని 

శెల్పియుండెను. ఈవిశేషణ మానగచ[కవ్నర్షి జూచున ప్పుడు జనులకు( గల్లు భయాళ్ళర్యాములను 

_జక్కుగా వ్యక్త కము. చేయుచున్నది. తిక్కన దీని ననునరించియే: కాబోలు. యుద్దములు 

చారు ఖీషణములై. యున్నట్లు వర్ణించుచుండును. ఈవిధముగా నన్నయ వర్గ న నములు గాంథీద్య 

మునకును, ఉదా త్తతకు, సవాజతకును నెలవులై పరి మిత ములయ్యు. బరమ నుందరముతై. 
పరిఢవిల్లు చుండును, 

నన్నయరనపోషణ 

భారతము నానాకథోపాఖ్యాననంకీర్థ్య మగుట చే వివిధరసా[శయ మై విలసిల్లుచుండును. 

అందలి (పథానరనము శాంతము, చాని! న్యూనత కాని విచ్చి క్రి తికాని కలుగకుండ నంగరనములపు 

బోషింవవళయును. నన్నయ యీవిమయము నెజీంగి యాయానన్ని వేశములం దాయారనముజ 

నుచిళలీతి బోషింప యత్నించియున్నాడు. వస్త్రావవారణ సందర్భమున (జావది కృష్ణునీ 
దలంచినఘట్టము భ _క్రిరసపరిపోవణమునకును, శిశుపాలుడు కృష్ణునాజేసిం అప నవాజేన్సుంఢు 

[కుద్దుండైన ఘట్టమును, దుశ్ళాననుండు వలువలొల్బునవ్పుడు కుపితుండై ఖీముండు శవథ ములు 
పల్మినఘట్టమును రౌ ద్రరసపరిపోవణమునకును మిక్కిలియను వైన ఘట్టములు. అంగిరసాెవీజుచే 

నన్నయ యిచ్చట వానిని వివులము?ా వర్జింపక సూచించి మాత్రము విడిచి నై చెము, 

నన్నయ రచనలో 'భావనిగవాము సర్వత్ర కనవచ్చుచుండును.. ఆతండెచ్చటకు 
భావమును బొంగిపొరలునట్టు వర్షింపండు, కర్టుని గంగలోవిడుచునప్పటి సన్ని వేళమును నన్నయ 



| él 

యెట్డ్జన లిరువురును వర్ణించిన విధము పరికించిన నీవిషయము లేట తెల్ల నుగును. ఉదంకుడు 

జనమేజయుని మిత హిత సత్య వాక్య అనినంబోధించుటయు, పూరునకు యయాతి నభలలో 

హితమును బరిమితమునగునట్టు గా బలుక వలయున నిబోధించుటయు నాతనికి హిత మితత్వముల వె ( 

గల యానక్రిని వెల్లడిచేయు చున్న వి, 

నన్నయ యుద్దవర్ణ నములు కౌ[దవీరముల కాస్పదములు. అందును సౌంభకాఖ్యాన 
నివాతకవచసంవోరములం చా రసములత్యుచా త్తముగా( బోషింప(బడినవి, పాండవవనగమన 

సందర్భమున. గుంతి సిలపించునప్పుడు కరుణరనమును, అమృత మథననంద ర్భమున నద్భుత 

రసమును, భీముండు బకానురక శేబరమును నగరచ్వారమున విడుచునందర్భమున వీభత్సమును, 

క ్య్వా[శమవర్డ నసంనర్భమున శాంతమును తవతీసంవరణులయు, గంగాశంతనులయు, శకుంతలా 

దువ్యంతులయు వృత్తాంత ములను వర్ణి ంచువట్ల ళృంగారరనమును జక్కొగా వర్శితములై నవీ, 

ఊర్వశి యర్జునుని వల చిననందర్భము ళృంగారాభానమునకును నలోపాఖ్యానము కరుణరనమున 

కును ఆకరము లై యున్నవి. _చౌపది యర్జునుని వరించి నపిమ్మట న్వయంవరాగతులై న రాజులు 

(దువదుని మార్కొన నతండు (భావ్మాణుల మయణువు చొచ్చెను. ఆనంద ర్భమున (కావ్మాణులు 

దండాజినములె త్తి |పతిబలంబునై వై వందొడంగుట వోన్యరనస్ఫోరక మై యున్నది. ఇస్తే 

బు ళ్యశ్ళంగుండు వేళ్యను బూషికుమారు(డను భావముతో వర్ణించిన ఘట్టము _త్తరరామ చరితము 
నందలి బుషికుమారుల వాయవర్ణ నమువలె వోన్యరనవూరిత మైయున్నది. నన్నయ యితివోన 

మునకు. గావ్యత్వము కల్చింప యత్నించినవా(డగుటచే నాయాఘట్టముల విభావాను 

భావాదులను జక్క గా వర్ణించి యాయారనముల నుచితరీలిని బోషించి యున్నాడు. 

నన్నయ పాత్రపోషణము. 

నన్నయ పాతపో మణమున సిద్దపాస్తుండు అతండు భారతమునందలి సర్వపా(తల గుణశీల 

స్వథావములనుగూర్చియు వాగుగా మననము చేసినవాండగుటచే నాయాఘట్టములందు. వానిని 

నుస్పష్ట రేఖలతో  దీర్చిదద్దియున్నాండు. జాచాత్త గాంభీర్యము లాతని పాతలయందలి 

సామాన్యలకణములు, ధృత రా స్ట్రునికి? జాండవుల యెడ6ంగలి వాత్సల్యా భానమును, దుర్యోధనుని 

యీరక్ష్యా దప్ప వ్రదుర భిమానములను, శకుని కై శవమును, దుశ్శాసనుని ధెొర్త గ్రమును, విదురుని 

ధర్మాయజ్ఞ తను, ఫీష్ముని నమత్వమును, ధర్మజుని ధర్మతత్పరతను, కృష దోణుల తాటస్థ భ్రమును 

ఖీమార్జునుల (ఖాతృభక్రిని (శ్రీకృష్ణుని ధర్శల కణపరాయణత్వమును అతండు చక్కగా 

వర్ణించెను, అతని “స్త్రీపాత్రలు పాతి వతర్థమునకు( బట్టుగొమ్మలు ; గరువతనోమున కిరవులు ; 

భారత నారీళ్యము గొన్న బంధురమూర్తులు.” గాం ధారిపాతి[వత్యమును, కుంతియు దా త్తతా 

పుత్ర, (చేమలును, దమయంతి పత్యనురాగలోక జ్ఞతలును, చేవయాని గడుసుందనమును, 

- నుకన్య యౌవనచాపల్యపాతి[వత్యములును అతనిరచనలో సమ్మగస్ఫూర్తితో వర్ణింపబడినవి. 

అతడు (దౌపదీపా[తమునెంతో నేర్పుతో. జ్మితించెను. సభావర్వముననామె ధర్శజ్ఞతయు 

ననన్యాదృశ మైన గృహిణీత్వమును జక్కగా వర్ణింపబడినవి. శాజనూయయాగ సందర్భమున 



నన్నయ సాధారణము గా నాయాపా[తలను దొలుత (టి వేళ'పెట్టునప్పుజే వారి శీల స్వభావములందథి [వధానాంశములను విశేవణములతో వెల్ల డిచేయు చుండును. 

ఉదంకుడు గురుపహిొత-కార' వ్రధుర ధరుడు, 
జన మేజయుడు మీతహిొత్ర సత్య వాకుడు, 
గరుడుడు బలవన్నిజ దేవాసముజ్జ్వల (పభాధూత వతంగ తేజుండు. జర త్కారుండు నియమవంతుండు (బవ్మా చర్యవరిపాలకుండు, కచుడు నియమ్మవత శీలుండు. 
దుమ్యంతుం డనంతనత్తు వోడు. 
యయావ్రి వాసవ, పతిము(డు అనఘచరితుండు యౌవనగర్వితుండు. భీష్ముండాత్మ విజ్ఞానం బునందు ననత్కు మారాదుల 

: యట్టి(డు, అనఘమూర్తి, 
ధృతరాష్ట్ర (డు బలవ న్నా గాయుతబలయుతుండు, 
(పజ్ఞాచతుండు. . 
పాండురాజు గుణర క్నాంబుధి, 

కుంతి వినయాభిమానవివేక సౌజన్యాది సదమల | . గుణరత్న జన్మభూమి, పరమవతి[వశాభర గా థికోనిశ. : ధర్భ జు? డతిస్టిరధర్మమూ గ్ర, 
, కీముం డు _త్తీమ స్టిరజవన త్త్వమూ ర్తి. 

కవల చారు నూరే్యందు [వకాళ శేజులు, 
అర్జునుడు స్ట రపొరువుండు. 

1 (దోణగాంగేయులు ధర్మార్థవి త్తములు, తథ్య'వాదులు, మధ్యస్థ విమలమతులు.  ఖలుండు బృవా[దథాత్మజుండు గర్వితుండు, 
నలుండనవర శాత (పియుండు. 

యిక త్రోల్రంగుండు వేదాంత వేది. 
 నుకన్య నద్యన్సంజాత బుద్దినం| భమ.  తిముయడు పయసావాను(తు. 
మున్నగునవందుకు నిదర నమ లు, 
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నన్నయ కొన్ని చోట్ల [బతి యోగముతేం బా|తలయందలి పరస్పర విరుద్దగుణకీలములను 
వ్య_కముచేయు చుండును. ఆదినర్వమునం చాండవులు వాన్తినాపురమున కరుచెంచిన వెంటనే 
యతండు పాండుకుమారులు వినయాన్వితులనియు.గౌరవు లుద్దతులనియు సూచించెను. నుయోధ 
నుండు పాండవులకు మయుండిచ్చిన సభను జూచి నహింపనోపక కృళుండు వివర్జుండు నయ్యెను. 
దుర్యోధనున క్రై ( ధృత రాష్ట్ర (డు కట్టించిన నభచూచి ధర్మజుండు మెచ్చెను. ఇస్తే గరుడో 
పాఖ్యానమున( గ (దూవినత లశీలముల౭దలి వై_రుద్దరము చక్కగా. (బికటింపంబిడినది. ఈవిధ 
ముగా నన్నయ పాతల శీలచితణమునం | బదర్శించిన నేర్పత్యంత (పళంసాపాతముగానున్నది. 

మన _స్పత్తర నిరూపణము. 

నన్నయ తనరచనమ్మున నెడనెడ మానవుల మనస్త త్త్వమునే కాక తిర్యక్కుల చేష్టా 
స్వఖావాదులను గూడ జక్కగా నికరూపించియున్నా (డు, బ కాసురవధఘట్టమున పాండవులు 

నీవసించీయున్న [(బావ్మాణునియింటికి బకునికావోరము పంపు వంతు వచ్చుటచే నాయింటియందలి 

(వావ్మాణుండు, అతనిభార్య, కూ(తురు బకునికావోరముగా  నేనుబోయెద నేనుబోయెదనని 
పల్కు. చు దుఃఖంచుచుండిరి. ఆసందర్భమున వారికన్నీళ్ళు తుడుచుచు “చాలు(డొక్క_ (డు 

కొండొకకోల నేత బట్టుకొని యేను రక్కను గిట్టి చంపి చులకగా వత్తు మీరేడ్వ వలవొదని 
పల్కి. వారి నోదార్చె నని నన్నయ |వానిన| వాత యెంతో నవాజరమణీయమై యున్నది. 
ఇది యారక్కునుని బలమును గాని తన సామర్థ్యమును గాని యెజు(గని యా జాలుని యమా 

యిక త్వమును, దల్లిదండులు దుఃఖించుచుండంా జూచి యతండు పొందిన మనోవ్యథను 
జక్కగా సూచించుచున్నది. 

దుర్యోధనుండు (చౌపదిని నభలోనికిం దోడ్కొని రమ్మని దుశ్శాననుని బంపిన సమయమున 
నామె భయమునం గడు నడుంగి గాంధారి యొద్దకునేగె నని నన్నయ వర్ణించెను. (స్రీలు 
తమకు మానభంగధీతి యుదయించి నప్పు. డన్య(స్ర్రీలమలుగు సాచ్చుట సవాజము, ఆ సవాజ 

నస్వభావమీ చ్చట లెస్సగా [బదర్భింప బడినది, 

నిదపోవుచున్న దమయంతిని విడిచిపోంజోవు నప్పుడు నలుండు పొందిన మనస్సితిని 
నన్నయ నినర్షనుందరముగా వర్ణి ఆచెను. 

కలిదమయంతి- బాపసమకట్టు సతీం బతీివాయ నోవండా 
అ౭నను దీర్ణ సౌస్ఫాదబలంబున నిట్టుల రెంటం చేసి య 

న్నిలుండు పి మోహరజ్జులం బెనంగి గళాగత శారియైన యు 

య్యొలయును బోలె నూజడక యొతశతయు. (బొద్దు వినిక్చితాత్ము(డై (అర ౨-78). 

(పియురాలిని విడిచి పోవు నప్పుడు [పియుండు పొందు మనోవ్యధయు, నాతండు గతా. 
గత కారి యైన యుయ్యలవలె ముందువెనుకల కూగులాడుటయు నిందు మనోవారముగా 
నర్ణి ౧వ6 బడినది. 

నలు డు ద్యానవనమున వివారించుచు నొకవాంనను బట్టుకొ నెను, అప్పు డితరవాంనలు 

“దానిని విడిచి పోవయా నోవ కజచుచు నంతరితనమునం బిండుకట్టి తిరుగుచుం ఇ” నని' 
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(అర. ౨౨18) నన్నయ వజీస్వభావము నెంతో సనవాజముగాం (బదర్శించెను. ధర్మజు. డింద్ర (వష్టమున రాజ్య మేలుచుండంగా దొంగ లొకవి[వుని వో భేనువు నవవారిం చిరి. అవ్య డావిపుం డ్యాకోళించుచు నర్జునునిత్రో, 
వదలక [ముచ్చుల వధియించి నాహోమ ధేనువుం(గమ్మ అం 'దెచ్చియిమ్ము . జననుత చాని వత్సంబు నిన్నట(గోలె నుడుగక యజచు చున్న యదియు 

అని పల్కి గోవత్సము స్థితిని వర్ణించెను. ఇది యావత్సము త ల్లి యెడంబాటునం బొందిన యల. సిడిని అెప్పగా వివరించుచు. గరుణరసమును గుమ్మరించు చున్నది, ఆశు నన్నయ వెక్కుచోట్టల. వాతల మనఃపరిస్థి తిని చేర్చుతో వర్ణించి తనలోకజ్ఞతను మనసత వ పరిశీలన పొటవమును. 

. నానియగుటచే. జేవయానికిన్లి. డాఠధాన్య మొనంగియుండెను. దమయంతి యడవులలో . వీడుమలుపడి పుట్టినింటి కరు చెంచిన ఫిమ్మ ట నలాన్వేషణమున కై చెక్కుయత్న ములు 
| యా మెయనుమతినంది యే చేయుచుం డెను, రాజగృవాములందు వయనువచ్చిన, స్త్రీలు తల్లి తా డవేశాని తండి కెదురుపడి మాటాడరను మర్యాద నెటింగినవాండగుటచే నన్నయ యాయా 

య యనక ములు ధ ర్మేతరములునై న విపయములు చెప్పవలనీవచ్చినవ్వుడు వానిని వాచ్యముణా. శెవ్పక నొచ్యమా[తములుకావించ్చి యౌచిత్యమును చాటించుచుండును. ఫరాళ 
రయ 1ాళకనం వనులీరం 2 యోని దివ ద్ర . 
కనని వసువీర్య్య వధవయని “వ్ఫరృషచే నెటింగినిమ్మటనే తనవలవు నామె ఇం గండెను ఇచ్చట నాశవిళ్ళంగార . ప్రమగమున విం; 
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గించె”నని [వాయుటయెంతో నథ్యముగానున్నది.” “అయ్యయాతియుడంబడి శర్శిస్టకు నఖి 
మతం బొనరించె” ననియు, నర్జును. డులూపి “మనోరథంబునలివి యారాతి నాగభువనంబున 
వసీయించె” ననియు, నన్నయ యచ్చటి సంభోగవృ త్రాంతములను సూచ్యమాత్రములు శావిం 
చుట యౌచిత్య దృష్టి తోడనే, కిరాతుడు వనమున నొంటరిగానున్న దమయంతినిగాంచి కామ 

'నిళాతళ రావాతు(డై యనాగరికుుడయ్యును “నిజవ్చాదయం బెటింగించె లతాంగి కనింద్యచరి[తకు 
వేడుకతో" నన్[వాయుట నన్నయ యౌ చిత్యపరి పోమణమునకుం బరాకాష్టు, ఇట్లు శృంగార 

విషయముల నేళాక యధర్మ (విషయములనుగూడ నన్నయ మిక్కిలి నం'జేపముగా నూచించు 

చుండును. విదురుడు ధృతరాష్ట్ర విధాతృని యోగమునకొడంబడి, దూ్య్యూతార్జ మై ధర్మజుని 

గొనివచ్చుట్నక్షై యిం|ద|పస్థమునకరిగి, కుళల్యపశ్నానంతర మతనికి “నిజాగమన [ప్రయోజనం 

జెలింగించె”నని మా|తము నన్నయ (వాని యూరకుండుట యిందుకు దృష్టాంతము. 

నన్నయలోక జత, 
వ 

నన్నయ “తనకుల బావ్మాణు” నను పద్యమునం చాను లోకజ్జుండనని చిప్పుకొనెను. 

అతండు తనరచనలో నీలోకజ్బ తను బలుచోట్ల( (బదర్శించి యుండెను, యయాతి దేవయానిని 

“నీవెవ్వరిదాన వేల యీవిపి నాంతరకూ పమున నున్నదాన”వని యడుగ నామె “[వమాదవళమున 
నీన్నూతంబడి యున్న చాన నన్నుద్దరింపు”మని వేండుకొ నెను. ఆమె యందు. [బమాదవళమున౦ 
బడియుండ లేదు. నిజముచెప్పినచో న్యూనతకలుగునని యామెయట్లు చెప్పియుండెను. దుళ్ళాస 

నుండు [చొపదికట్టిన పుట్ట ములొల్చునప్పుడు వివిధవర్ణ ములై.న వ్యస్త్రములా మె జఘన 

మున విరాజిల్లుచుం డెనని మూలమందున్నది. నన్నయ “మున్నపనీత మైన తద్వ(న్హ్రంబునట్టి 
నలువ లలితాంగి జమునమండ లమున6 జాయక యొప్పుచుండె"నని [వ్రాసియుం డెను. పుట్టములు 

సివిధవర్థ్ణములై నచో నొకటి తొలంగింపంబడి రెండవదివచ్చునంతలో నగ్నత భాసిల్లుట కవకాళ 
ముండుటచే లోకజ్ఞుండై న నన్నయ యవన్నియు నొశేరకమైన వ్యస్త్రములని మార్చి (వాసి 

యుండెను. అడవిలో దమయంతి నజగరము (మింగంగాం గిరాతుండు చాని వదనము [వయ్య 

దజిగెను, దమయంతి సజీవమై బయటికరు బెంచెను. కిరాతుండప్పుడామె నోదార్చి సమీపసరోవర 

స్నాతను గావించెను. స్నానముచేసి వచ్చునప్పటి యామెసౌందర్యమును నన్నయ నవాజముగా 
వర్ణించెను. కొండచిలువ [మింగి నప్పుడు దమయంతి మేనినిండ దానిలాలయంటుకొనియుండును. 

అదిపోవుటకే కిరాతుండా మెను స్నాత(గావించెను. స్నానవిగతలాలమొ [ప్రకాశించు దమయంతి 

సౌందర్యము కిరాతుని గామనిశాతళ రావాతు నొనరించెను. నలచరి త్రలో( జనుప తెల్ల వాలు 

జామున€ బయనముసాగించి యెండ యెక్కు నప్పుడు చెట్టనీడ విశ్రమించెననియు, దమయంతి 

నలునిరథఘోవ. విని యది నలునిరథ మేయని గుంర్తించెననియు. వర్ణించుట నన్నయలోకజ్ఞ తకు 
రిదర్శ్గనములు, 

నన్నయశై లి - అక్షరరముత 
నన్నయ, తనకవితాగుణములలో నకరరమ్యతను గూడ బేర్కొనియుం డెను. అన్ని 

చనుకరములధ్వనియు నొక్కమాడిరిగానుండదు. కొన్నియతరములు పరువములు, కొన్ని 
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యశరములు సరళములు, ధ్వన్య్యాలోకమున నేయేయవరము. లేయేరసములను |బ్రకాశిం సం 
జేయయజాలునో చెప్ప(బడియున్నది. కేవలమృదులావరఘటితమ్ములై న పవములచేత నే యతర 

రమ్యత యేర్చడునని తలంపరాదు. అదిపదముల సారళ్యపారుష్యములవై 6గంశు రసాను 

గుణత్వముమై నెక్కువగా నాఛారపడియుండును. “నలదమయంతులిద్దరు మనః పభ వానల 

బాధ్యమాన లై సలిపిరిదీర్డ వాసరనిళ” లనుపద్య్యమున నెంతయశరరమ్యుత యున్నదో “అని విని 

'జరానంధుండు సటాసముశ్చాటన కువితకుంజర వై రియుంబో లెం బటు కుటిల భుకుటిమఘటిత 

నిటలుండగుచు” నిళ్యాది గద్యము నందును నంతే అవరరమ్యత యున్నది. 

పదముల యన్యోన్యమై[తియే శయ్య యనంబడును. మాలా కారు( జేపూవు తరువాత 

నేవూవు కూర్చిన మాల దర్శనీయముగా నుండునోయెజింగి పూవులను గూర్చునట్లు కవి 

'యేపదముతరువాత 'నేపఠము కూర్చిన శవణనుభగత్వ ' మేర్పడునో యెణింగి రచన సాగింప 

వలయును. “*పొనంగ ము _శ్రెపుసరుల్ ఫోవాళిం చినరీతి? ధదమలోన దొరయు శబ్ద ములుకూర్చి” 

కవీత రచింపవలెనని పింగళినూరనచెప్పుట కిదియే కారణము, ఒండొంటితోం. బొంది పొసగ 

యుండువదములకూర్చు చే వాద్య మైన శయ్య యేర్పడును. అక్షరర మ్యత యందొక యంగము., 

నన్నయకవిత్వ మతరరమ్యతకును మనోహరశయ్యకును బట్టుగామ్మ. 

వతదుర్వీధరధాతునిర్హరజలాభం వై. (ఆది. ౨-84) అను పద్యమునందలి ర్వ, ర్ల మున్నగు 
నతరము లోజోగుణమును. నూచించుచు ౌదలీభత్సములను జక్కగాంబోపించుచున్నవి. 

ోగంగనిజాంగదీపు లెసగంజను బెంచి లతాంగి సంతతోత్తుంగవయోధర ద్విశతయ” అనుపద్యమున 
బిందుపూర్వకగ కారములకూర్చు ' సౌకుమార్యామును - “అన్నసవాచేవ ! నీవును నన్నలతో 
వరిగాదయ్య” (స. ౨-298) యనుపద్యమునందలి పృథక్పదత్వము మాధుర్యగుణమును “నిండు 

బు నవ్యనవనీశ నమానము” (ఆ. ౧-100) వంటిపద్యములందు [ళవణమా[తముననే అర్థ 

సాయము కలిగించు శ క్రి పసాదగుణమును వ్యక్త కముచేయుచు నాయాసందర్శములందలి 

ముల నుచితరీతి పోపించుచున్నవి. రసానుగుణముగాం. బదవర్ష ములను వాడుటయందు 
ఎన్నయకు. గల శేర్పనన్యసామాన్యమైనది.  ఈనేశ్చేయాతనిరచనకు శయ్యాసౌస్టవమును 
అతర్రరమ్యతను నమకూర్చినది, 

ఖ్ 

నన్నయకు. బూర్వమాదర్శ[ పాయములన(దగిన తెలు(గు కావ్యము లేవియు లేనికారణమున 
నాతండు సంస్కృత కావ్యములను, పొరుగు చేళమున కన్న డక వులురచించిన ఆశావ్యములను 

మార్గ దర్శక ములుగా [గహించియుండును, అప్పటికి( గన్న డమున వెలనిన కావ్యములు తత్చవు 

బవుళములై. మార్గపద్ద తిని రచింవుబడియుండెను. నన్నయయ:ం గొంచెమిం చుమించుగా 

నామార్గ్లమునే యనునరించెను, అతడు సంస్కృతమున మహాపండితుడు. తెలుగున నప్పటి 

_ కున్న పదనంపద చాలతక్కువ. ఉన్న పదములనన్ని టిని బరిశీలించి యాతండే వానికి నుస్థిరమైన 
రూపమొసంగియుం డెను, అందుచే నతనిరచనలో దత్సమపదములును సంస్కృతనమానములును 
పాచ్చుగా గోచరించుచుండును, అయ్యును నాతండు పాండిత్య పదర్శనమునక౩ై మాజుమూల 
వదములనెవ్పుడును వాడక మృదుమధురములును (శావ్యములునై న పదములనే తలుచు. 
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వాడియుండుటచే నాతనిరచన నర్వ త |పసన్న తాగుణముతో నిండారియుండును. నన్నయనవ లె 

మందరోబంధములు, అక్లీ వాన్వయములు నగుకట్టుగా నమానములను గూర్చు6గల వారరుదుగా. 

గనిపింతురు. 

ఆతని పద్యములుకొన్ని నాదసౌందర్వమునకు నిధులై వేదబూక్కులవలె ధ్వనించు 
చుండును. ఉదంకుడు నాగరాజులను స్తుతించిన పద్యములును (ఆ. ౧104-107) వర్షాళర, 

త్సముధ్రవర్ణ నపద్యములును ఇందుకు నిదర్శనములు. అతనిరచన (శ్రవణనుభగ మైన ధఛారాళుద్దికిని 
నిరర్గళ మై నగమనసొందర్యమునకును నెలవై యుదా_త్తరమణీయముగా సాగిపోవు చుండును. . 

ఉన్నత గో త్రనంభవము నూర్జితనత్త్వము భ|ద్రజాలిసం 

_ వన్నము నుద్దతాన్యపరిఖావి మదోత్కటమున్న ేం[ద పూ 

జోన్నయనోచితంబునయి యొ ప్పెడు నన్నయభట్టుకుంజరం 

“ బెన్న నిరంకుళో క్రిగతి నెందును గాలుట ,[వన్తుతించెదన్. 

అనియెజ్టన నన్నయకు భద్రజాతికుంజరముతో. భోల్పుట యాతనిరచనయందలి గమన 
సౌన్టవమును దృష్టియండిడుకొని యే. 

“నన్నయరచనమున సంస్కృత వాక్య యోజన వెక్కుచోట్టంగానంబడుచుండును. ఆతండు 

నంస్కృత మునవోలె* విశేషణములను విశేష్యములకు ముందును వెనుకనుగూడ వాడుచుండును. 
విశేషణవి శేష్యములకు నడుమ నొక్కౌక్కప్పుడితరపదముల వ వ్రవథానము గోచరించు చుండును. 

ఇట్టి యెడంగూడ నాతనిపద్యములందలి యన్వయ మేమియుం గ్లేశకరముగానుండదు. నంస్కృత 
మునవలె య త్తదర్హక శ బ్దముల (పయోగముతో(గూడిన వాక్యము లాతనిరచనలో. బెక్కు చోట్ల 
గానిపించును. ఇట్టి వాక్యములాతని పధ్యగద్యములు శెండింటను గోచరించును.” 

నన్నయరచనమున న|ప్రయత్న సిద్ధము లై న యలు కారములెడ నెడం గానవచ్చుచుండును. 
ఉశృఖాతిక యోక్తులకం"బి నం దుపమారూవశకార్థాంత ర న్యానన్వభావోక్తుల సంఖ వై పౌచ్చు. 
“సాశ్యవ కేయవిష్టువదనంభవ మె” (ఆ. ౧-72) “అమి శాఖ్యానకశాఖలం బొలిచిో (ఆ. ౧-665) 

“ఆనారాయణపాండ వేయగుణ” (ఆ. ౩-21) మున్నగు పద్యములు సంవూర్ణ రూపకములతో( గూడి 
మనోవారములుగా నున్నవి. అత(డువాడిన అర్థాంతరన్యానములు వెక్క_త (డు కల్పిం చినట్టి వే. 
అవియన్నియు నీతిబోధకము లై. రమ్యములుగానుండును. 

తఅవండక (దొడ6 ౫, ని్యదియములగర్వమడం ౬ నంగములువద అె వళ 
పలితంబులయ్యె, వగరును దల౭కేరును నుక్కినయును దలకొనుదెంచెన్. (ఆ. ౩౭-191) 

జననుత దానివత్సంబు నిన్నటంగోఅ నుడుగక యఆఅచుచునున్నయదియు (ఆ, ౮-118} 

మున్న గున వాతని న్వభావోక్తులకు చొర్యా ణములు, సంద ర్భోచితములును, ఛావస్కోరక 

ములునైన యుపమలనాత(డు చెక్కు చోట్ల వాడియుండెను. 



శ 

“అగ్మిశిఖయుంబో లె నంటను డాయను జూడరానియట్టి శుళభచరిత” (దమయంతి) 
(అర, ౨౫90). 

“అర్థరా[తమునన్పృడందులశే తెంచె గజయూధములు జలకాందమంబేసీ 

యంబుధివిమలతోయంబు లాస్వాదింప(జను దెంచు జలధరసమితియ ట్ల” (ఆర, ౨౨100) 

“విగతజీవుండై. పడియున్న వేదమూ రి 

యతనిచేత నంజీవితుడై వెళింగ 

దనుజమం[తి యుచ్చారణదమచేత 

నభిహితంబగు శ బ్రంబునట్లపో ల” (ఆ. 8.187) 

మున్నగునవి రమ్యములైన యాతని యువమాలంకారములకు నిదర్శనములు, 

నన్నయ మూండునాలుగు చోట్ల జక్కనిశ్లే షాలంకారములనుగూడ వాడియుం డెను. 

“ఉద్యానవనంబుంబో లె బహువి[దుమలతాలంకృతం బైన దానీ, నాటక ప యోగంబునుం 

బోలె ఘనతరపా[తళోభితరంగరమ్యం లై నచాని, దివంబునుంబోలె నహిమకరభరితంజై నచాని , 
నము[ద ”ఇత్యాదివర్డ నమునందలి శేష సభంగము నభంగమువై రమణీయముగానున్న ది. 

“వసువులు రు[దులు వనుహీనవి[ప్రుల్మకియ దతిణా(శితులైరి భీతి” (ఆ. ౨-99) ఇట 
దశీణా|శీతులై రనుమాటలు వనుర్ముదులకు వసుహినవి(ప్రులకుంగూడ నన్వయించుచున్నవి. 

“ఆలఘుతరంబు లై = = 68+ తేత్ఫురీభవనముల్ హిమ శై లముంబోలియున్నతిన్”' 
(ఆ. T=T8y “ భూసతికిందివంబునకు”ో (అర, ౪-41) అనురెండుపద బ్రములందు విశేషణములు 

శ్రేవమహిమచే నువమానోపమేయములు ెండింటితో నన్వయము కలిగి యున్నవి. 

ఆర్జాలంకారములవలె సే శ బ్రాలంకారములుకూడ నన్నయరచనలో నచ్చటచ్చటం 

గనిపించును. ఆవియు న|పయత్ననిద్దములై నవే. 
“నడి(బడియె బిడుగులుడుగక వడక మహీతలము’ (అర. 2-969) 

“తడయకపుడు వాని మెడ[గుంగC బిడికిటం 

బొడిచెననుర ముడింగి పడి యెం బుడమిో . (అ. 8-896) 

ఎవెశెండుపద్యములలో డ కారవృ త్త రను పానము మొదటి డానప్తిడుగులపాటును, రండవచాన 
ముష్టి భాతములధ్వనిని నూచించుచు రమ్యముగానున్నది. 

“అజపొజడు కులుచ చేతులు 
_వొజవళరీరంబుకలిగి నొరులకు+ జూడం 
గొఅగాకుండియు మన్మథు 

నొజపుల: బడి యెడినితండు యువతీ పియుడై. 09 (అ. 2184) 
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అనుపద్యమునందలి అ కారపున రావృ _త్తియు [హా స్వాతరభావుళ్యమును నలుని 

విక ళా కారమును లన్సగా నూచించుచున్నది. 

ఘోరవనమునవీరు( గిమ్మీరుండను నురారి నిశ్చల భీక రా కారుంబట్టి 

పోరవధియించినట్టి సమీరజునకు భూరిభుజునకు మార్కొనువారుగల'రె. 

ఆనుపద్యమున దీర్చ వూర్వరేఫవునరావృ త్తి తేటగితిలోంగూడం (వానసొందర్యమును గూర్చుచు 
రమణీయముగానున్నది. 

నన్నయ కొన్ని చోట ఛ్ బములకుంగల యర్థద్వయసామర్జ ్యమును బురన్మ-రించుకొని ౧ “ది డు ఠి 
చక్కనిచమ త్కారమును గల్పించుచుండును. 

“అన్నలుండు వి మోవారజ్జులంబెనంగి. గళాగత 

కారీ రమైన యుయ్యజయునుబోలి' (జ, 2278) 

ఇచ్చట విమోవామనంగా విశషమోవ*మనియు, విగతమోవామనియు రెండర్భములు . చెప్ప 
కొ న్నంగాని నలుడు గతాగశకారిమైన యుయ్యెలవ లె వెనుకకు ముందుకు. గూడంబోవుటను 
సమర్థించుట కవళాశముండదు. 

ఇయు య్య స్త్రవిద్యా[పదర్శ్భన సందర్భమున కరా ర్షునులు ద్యంద్యయుద్ల మొనర్చు చుండ లా శ ౬౩ జ యణ మ 
గృపుడు వారినడుమ నిల్చి కద్దునితో “నీదువంశమును, దల్లిని, దం|డిని, జెన్సు చెప్పినన్ 
ద్'రయగునేని నీకదిరి దోర్చలళ క్తి నితండుచూజెడిన్”” (ఆ. ౬=డీఉ) అనిపల్కెను. ఇచ్చట 
దొరయనుళ బ్దమునకు 'రాజుసాటి యను రెండర్థములును ఉన్నవి. దుర్యోధనుడు రాజను 

నర్భమునుగహీంచి కర్టునంగ రాజ్సమునకు. బట్లా ఫిషి కునొనరించెను. Cn (a టీ ఉత అబీ! \ 

శివుండర్జునునకు. భాళువశ్యాసన్త్రమొనంగి యంత క్రితుండయ్యెను. అప్పుడు “ధనంజయ 
(పవరుక రమ్మున న్ వెలుంగుపాళశుపళాన్హ్రృముంజూచి” దేవదాన వాదులుభయమందిరని నన్నయ 
ధనంజయ పవరోళ బ్రమును వా డెను. ధనంజయు.(డ న(7౫ నగ్ని, విష్ణువు అనునర్థములు కూడ 

నున్నవి. ఇచ్చట పాళువత్యాస్త్రలాభముచే నర్జునుండు ధనంజయులలోం (బనరుండ య్యెనను 
నర్గము స్ఫురించుచున్నది. 

నన్న యవదములను సాఖిపాయముగావాడిన చో ట్ల నేకములున్నవి. “నుత జలపూరితంబు 
లగునూతులు నూటిటికం"బ సూన్ఫత్యవత యొకజావిమే” (ఆ. ౪-లిక్సీ లనుచో సూనృత[ వత 
శబ్దమును, అ(న్త్రవి ద్వా! పదర్శననందర్భమున మూలమున వృకోదరశబ్బముండంగా దుర్యోధనుండు 
“అనిలజ నీకిట్టనిపల్కను దలణవనునగునె” యని భీముని సంబోధించుచువాడిన అనిలజశబ్దమును, 
“ఆలలిశాంగియందు. వాదయంబులు దృష్టులునిల్సి పాండుభూపాలతనూజపంచకము పంచ 
శరావాతిటొందె ననుచోటంగల పంచకపంచళరళ బ్రములును, జరాసంధవధ సందర్భమునంగల 
'వాతసుతుండులీచె + = -తృణఖండనముండగుచుండ మాగధున్ (స, ౧-209) అనుపద్యమునందలి 

చాతనుత తృణఖండ శబ్దములును, దుర్యోధనుండగ్నిలో: బడుదుననుటకు _ “నర్వభతుచే 
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శనిచెవునప్పు శకి సర్వభ తళ ద్దిమును, “ఇది పళయాగ్ని వోలె 

ముల్ వదలక వాయుసారధిజవంబునం దానిటవచ్చె” (ఆ, ౮-804) ఖ 

అనుచోట ల వాం యుసాగధిక బైము ను నన్నయ సాఖి, (పపాయవద[వయోగమునకు నిదర్శన కములు. 

శక ఇరు యా యాకంకర "ముల వాడుచుండు పదములు జాతీయములును, భావగంఖీర య! జ" జై 

ములున్వై వకమౌచిత మును | బదర్శించుచుండును. 

కన్ను వభలోనిన గొనివావచ్చి న |పాతికామిని జూచి [చౌపది “మున్నుతన్నోటువడి... 
వం ల మేం టువడిచ యన్న నాశయింగంజె్చు” మని అన్న శ బమును [ది యోగంచుట a శ 

0 మదన ల జాలిపుట్టిచునదగా నున్నది. 
/1. pe చే మం. (లైటు మ్యుము త. 1 పో Cre mm శ | మ్నుండు మూర్చితు.డ్రైనప్పుడు చారుకతన యుడు 

రథమును. యుద్దభామికిడూర ముగాం పోలుకొనిపోయను. (వద్య్యుమ్ను (డు మూర్చ బేణి 
మూశుని శో 

ప కమమువిడిచి సమరా 

వ కాంతు(డ నయిన నన్నూ బల చేవుండునుం 

నె; హశాకులును నే మియనినగ 3 నభవ్ (ఆ. ౧౭11) 

(ఆ. ౬-89} 

చిత మై దోణు(డు కావించిన హాళన సంతో ధ్వనిగగ్భితముగాం 

కి వటి. జేకుదాకి “బుచ్చి నగుదాసీనా అదానీనా చెప్పుంనీ నభానదులనడుగ _భీమ్ముండు 
తేర బి 

seni 

Fo, De Wl Dee 

య్యుధిష్టిరుండు నెవ్పవలయుి* ననుచు నవ్యాయని సంబో 
వాత్సల్యమును జక్క గా నూచి చించుచున్నది, 

? i స alt న య. క Ct క్ర చ టీ సన్నం వడ ఖో చవాదోరణి యచ ఎటివ నిక్కు లు వచ వ్రమయము లై న యువ ee rT WE జగ కాళ్తో fe po న. శో యు న. Tyra యువ తళ ఇప్పు కోలు 
wy 

al (కేయుచుండు 
ఒం సిటి ప వరు నో కోరుచు జనమేజయుని స్తుతించిన 

దానను ఇందుకు దార్మాణములు, 

ను, ఆస్తీకుడు నర్సయోాగ మును 

పద్యములను, కృష్ణుని నిందించుచు ణ్ 



hl. 

నన్నయ సెక bs చీటం బద é ములో 'జఉుడుమూంయనిం జోగి నలు  వొడుచుం త ను 
భ్ 

ఈ రుభుజుండో నాకాంగూ లేని నేయ! మయ్య యిట | య్య్వులనఘయింగ '' (ఆగ, Bali / 
గ. | 

మున్న గువరిందుకు నిగర్భనములు. “వారినీ బనులు "సీయను "న మి కాగణముసమ్పుము న. 
॥ 11 1 | a saat స ho! se i , Wy 

బయోరుహాననా'' (1, 9248) అన గరుడుడు తల్లిని పయోరువోననా 1! అనినంగోధిం చుట 
॥ 

జ ty | he 14 po . sd wri ti te % యయా చిత దూగృమెయున్న ది, ఇ ళ్లు ఆఅ(న్మనిద్య్యా[ సిద గ్ న 'సందర్భమున నర్శగుందు. కొగ్బ్యని కాలః 
fa Way టి 

యని న ‘of ధించు. యు: యః క్ ye కాదు క Som స నడిచి bt గుల్ గ్ గండ . oh Tr తలి! 
| జ 

|" 1 న. pr Me a yr , ఖు | సత తటి న. క ఆధియదు. నన్నయ వద కపాలి ణఅమునక “మాను, తగిలి, ఇ ము నరము అమన నటులను 

చుచు గ బ+డుచుండున 

వద్యనునకునలె'నే Crm గదిస్టమునిని ను నిన్న మాయె Mg “ LIX 
వ౭యును. * వనీవచనములు ఛారాళముల్లై, వల్టనవందల్భ్భముల బిగ soaps soe యయ 

జీ న | ఆ ఖు కం సం వల్ 1 |. మ్! “ల క Me pees నంగి తృ నగల) Hea i .. mr WE Or టి టగా" పం తిను, 

కొన అక [దువల ౫ భు ఓ Wa ను, me) fy కరీ fe గ్ CW ty క. “a Cn Wr wey wad క Ly 

Tr GE. [పది ( ar Da esr ధర్మ SOA సు లము. మీ యు: నగరు సర్ట్ ॥ nh 

' hogy 
కాట రులు గా ad పాగా ల సంపు ఎ గ వ్ర ; *చ్చు RE య బాది నలి వాదు పిల్ మ! UR WITT 2 

న్యా లర మగు అలు వాదించు చు. తట్టున ఎటు తయ get MCT REN ప! శ , 
+ w ఆ 

కంది, అన్వయ.సౌం భనం, అర్థ పై ళద్యము అనునవి సస్య యో లియండలి |వధింనలగ ములుగ 
జ ఖైఖ ల్ కంచు ను, 

WE me, “i wig, Hr న. sl బస ఇ (గో oa ; ar rr "i" he wk సో ek ॥ | కః సలల టం ps yy My re య్ ౧ ము {1 Caray ఓ టీ, “నద CM MOT నము Af [నుట క్ష సను Yer rg shy LI" 
" ఖీ Why ce: ఖే 

' 

/ | టే అ, టో! వ్ * ఖో ఖు 
WI 1 ' ies తా Wm లాం ట్రై ny క ఇసక dhe, Wem tl ne Mh my Me te శ స Say |= Se మా అ శస. | |. an కల! 1. nl = 

న శ జం క. gy yp fr జ" గ | (భి om జ ఖు ౪", "ల్ని ng ణా టై ల్ శ a, త MY sw ur SE AE + dl A Ty Crh Ms Wha ఖే టి MO eh స MOET fe | |. ఫో as 
an గ్ ' 

అ న్స్ అతు న ta wl a = ఖో ॥ Nn , 8 Or ౪ న క ay Woe, ఈ, aa) WEAN 1. బ్ oy! ఎట సిటి! సదా, క Tru ఆ. «1 స | క. i fp | i asp ఇ... 
కం, ॥ 

$n 
fi 

tf Free Tu 1 |. Wn Wn srr sagen gig Tak | ॥| శో ఖ్" on ign MW pl ' hh ani Mn టి? hy 4 చెయుకోం టి ఈ! లో చు ATT mn Mo, Sa rs 4 Me™ BHR a » స ఖ “ahi ఖ్ 1 gh గగ i వస “grt శ aut గీ 

sl [| wu” My గో న. 
గు ల నుం, గులో ఓఏ. గి గ + న ఎట ఇ WY My ఇస్ర? గ్ PEs, | mi |, Mf భ్ ము ME st qa దుక . 8 

ఖ్ 
eet pp ఖ్! 

పం. [పొద్దున వడు లేవ క రూక వు ( Tr (1) 
ఓ 

i ‘| eb న. " స ల wa ' " నీముందుణు మం గలయులు స రుదు. నీకుం బని సుమ (th ee lO. 

వట, నీషట నుతు జట (14, ID) 

wor, జో 

నుణి నొనరింతు రిమ్షుండ ని సుంతురుగాంకో' [స త! 0) 
వ్ని రోయుతీ? ళాళ్ళం అెసంగంచాననుచు (ఆ, పట) 
కుంతీక డుపు చల్ల (౧౪ బుట్టిన ఘనభుజుండు (ఆ, గ 18) ' 
ఈ పాగ యుటం దీరదు (అర, ల 248) 
వంటయులు సుందెలు సొ, (ఆ ఆగి, అగ 

జ! 

నీయివ:స్టలనుందు బుద్ది సెవ్బష WO ముగ 

ఇత సిక గా రి చే థినమీత్తు basa నల rg gan 6 

1న, య... 1 
Ca 

మ్స స్నాగున విందుకు గ్భృష్టాంతో ములు. 
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సాధారణము గాం గావ్యములందలి శైలి కధనవైలి, వర్ణనవైైలి, సంభావణశైలి అని 
మూడు తెజంగులుగా నుండును. కవులందలి రచనలందు నీమూండు తెజంగులును గాన 
వచ్చును. కాని యొక్కొక్కరి కొక్కొక్కా చానియందభిమానము హెచ్చుగా నుండును. 
నన్నయ రచనలో. గథనవై లి పెచ్చు. ఆతడు కథకుండు కథను జెప్పునట్లుగాం దటస్టుండ్రై 
కథోపాఖ్యానములను నడపించుచుండును. ఆతని రచనమున వర్ణన సంవాద శైలులు కూడ 

నచ్చటచ్చట లేకపోలేదు. సభ్యావర్ష శోర్కదిం[ద | పస్థవర్గన సందర్భములును సౌగంధికావారణ 
మందలి వానుమద్శీమ సమాగమ సందర్భమును ఇందుకు వరునగా దృష్టాంతములు. 

నన్నయ  అరణ్యవర్వాశ్వాసాంతములందు “అని జనమేజయునకు వైశంపాయన 
కథితంబై న పుణ్యకథ యతిరమణీయంబుగాను” (అ, ౧-899) “రమ్యంబుగను” (అర, ౨-858) 
““రమ్యంబుగ” (అర, 3-897) అని రమ్యరమణీయ శబ్రములను వాడియున్నాడు. నభావర్య 
[వథమాశ్వాసాంతమున “ర సోత్కటముగ” అనువగమును ఆదిపర్వతృ తీయాశ్వాసాంతమున 
“అనంత పుణ్యఫలాయ త్తముగాగో అనుపదమును గలవు. అదిసభాపర్వములాద్యంత రమణీయ 
ములుగ నుండును. అరణ్యపర్వమున సౌంభ కాఖ్యానము, నలోపాఖ్యానము, కిరాతార్జునీయము, 
బుశ్యశృ్చంగక థవంటి రనవ ద్ద ట్టము అచ్చటచ్చట మాత మే వచ్చును. ఆయినను అరణ్యవపర్వా 
శ్వాసాంతములన్నింట నతడు రమ్యపదమునో రమణీయవదమునో వాడుట కందలి కథలను 
(వాయునప్పు డాత( డమితమైన (శద్దవహించుటో, తీ ర్థాదివర్ణ నములపట్ల గల్లు శుష్కతను 
నిరానముచేయ నెంచుటో కారణమై యుండును. నన్నయ ఆది పర్యమును రచించి దానిని 

_వేంగీవరివత్తునకువినిపించి యుండుననియు, నందలి పండితులు కావ్యము రమణీయార్డ 
(వతిపాదకముగా నుండవలెనని నిర్ణయించి యుందురనియు, నందుశే నన్నయ తాను తరువాత 

కచించిన యాశ్యాసముల చివర రమ్య రమణీయ శ బ్రములను వాడియుండుననీయు కళా 
(వపూర్ణ (శ్రీవిశ్వనాధ నత్యనారాయణగా రభిపాయపడుచున్నారు. 

నన్నయ రచనయందలి భాషావి శేషములు. 
నన్నయ తనకాలమున శిష్టవ్యవవోరమందుండిన పదములను, దనకు౯ బూర్వము 

శాసనములందు వాడబడిన పదములను బాగుగా బరిశీలించి యందు [శవణ సుభగములైన 
వానిని [గహించి, లేనివానిని బరివారించి. సంస్కృృతమునుండి ెక్కుళబ్దములను (గహించి, 
వానిని 'దెలుంగున నేరూవములతో వాడవలయునో నిశ్చయించి భారతరచనమును గావించెను. 
ఈవిధముగా. 'దెలుంగుభాషకు మొట్ట మొదట రూపసౌష్థవము తీర్చి దిద్దినవాండు నన్నయయే. 
అట్లు చేయుటలో నతండు చూపిన (పతీథ య(ప్రతిమానమైనది. ఆ్మపతిభయే యతని విపుల 
శ బ్రశాసనవిరుదమున కర్తుని( గావించి యుండును. అతని [ప్రయోగములు తరువాతి యాంధ్ర 
కవులకును వై యాకరణులకును వై_దిక[పయోగమువలెం బరమ (పమాణములును లాశుణిక 
ములునై_ విలసిల్లి నవి. 

విన్తరభీతిచే నన్నయ రచన యందలి భాషావిశేషముల నన్నిటిని వివరింపక ముఖ్యము 
లన కొన్నిటిని మాతమే యిచట బేర్కొందును. 
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"చర్వాదిళబ్దములక చ్చుపర మైనప్పుడు టుగాగమమువచ్చిన రూవములాతని రచనలో? 
గానరావు, “వ్మిపసతికినూలు వేడ జన్వరము” అనుచో చనును అను |క్రియయందలి ను (ప్రత్యయ 

మునశేకాక (పకృతి యందలి ఉత్తునకుం గూడ లోవము వచ్చినది. నన్నయ ఉండునది ఆను 

విధ్యర్థక రూపమును ఉన్నది యనునట్లుగా. గూడ వాడియుం డెను, “దుర్ణన యోధవరులకడ 
నుండకున్న ది" ఇదిబవుళః ఉండునకుంబూర్వురూపమైన ఉను అనుచానినుండి యేర్పడియుండును. 

'అయి-- ఉ=అయియు ననురూవము పొందవలెను. నన్నయ అయియందలి ఇకారమును 

'లోపింపం జేసి అయ్ _యు=అయ్యు అనురూవమును వాడియున్నాండు. అత(డు ఓటమి, ఆనతి 

అనువాని యందలి యిత్తునకచ్చువరమగునపుడు సంధి చేసియున్నాండు. “ఓట మెడంద లేక _. 

ఆనతిచ్చినట్ల "యనునవి యుదావారణములు. రై. ర్యళ కి కిన్నరుదుగ (అర. ౧-622) అను వాత 

[వతి పాఠథమున (దుతద్విశ్వనంధి కనవ చ్చుచున్నది. 

నన్నయ రచనలో అర్హ, ధర్మశబ్దముల యత్వమునకుత్వమును మీ(దవువర్ణ మును గన 

వచ్చుచున్నవి. అర్జువు, ధర్మువు. మి|తపా[త్ర శబ్దములు నన్నయ భారతమున. బుంలింగతుల్య 

ములుగానే వాడంబడినవీ. మి[తము, పాత్రము అను రూవము లందు గానరావు. (వేమ, 

కర్మ, జన్మ మున్నగు మువర్ష విరహిత రూపములను నన్నయ . యెచ్చటను వాడియుండలేదు. 

మన్ను, బయలు, (వొద్దు, మున్నగు శబములను నన్నయ యనౌవవిభ కికములుగా వొడి 
© గ) ఆలి 

యున్నా (డు. 

నన్నయ దీర్చ పూర్వలోపథములు కాని శబ్దములకు( గూడ? గొన్నిటికి బహువచనమున 
రువర్ణ ము చేక్చియున్నా(డు. అల్లురు, నెయ్యురు,ముల్లురు. అతడు గుటిీ చి, చేసి(చేత) మై, పొం 

ta య య టా 

'అనువానిని గూడ విభక్తి (పత్యయములుగా వాడియున్నాండు. తదర్హమను పదము నతండు 

చతుర్థ ్ భక్థమునం (బయోగించి యున్నాండు. అతని రచనలో కొజకు అను (ప్రత్యయము 

మృగ్యము. కై,కయి అను (పత్యయములున్నవి. అవి కు-[అయి అనువాని కలయికచే నేర్ప 

ననుటకు “అనఘ మామామశళకుని నాకై కడంగొ యను [ప్రయోగము దృష్టాంతము. నన్నయ 

నమానాన్వయముగల శబ్దము లనేకము లున్నప్పుడు తో, తోడ అను[పత్యయములను దుదిపద 

మునశే చేర్చుచుండును. ఆపగాత నూజు(డఖల జాంధవులయు [కావ్మాణులయు( దోడం భానుని 

భుడుో (ఆ. ౪-216) ఇచ్చట తోడకు వ్యన్త | పయోగమని చెప్పవచ్చును, నన్నయ భారత 

మున అందు వ్య స్తముగా సృ లార్భ మున శెక్కు.చోట్ల 'వాడ(బడియున్నది. “అతిథివై వచ్చి 

నీవు మాయందుం గుడిచి” “అరిగి ముందఖున్న యందయుండి” మున్నగునవి దృష్టాంతములు. 

నన్నయ ఉత్తమపురుమెకనర్వనామముగా వను అను రూవమునే విరివిగా వాడి 

యుండెను. బవువచనమున ఏము మేము అను రెండురూవములును అతని రచనలో. గనవచ్చు 

చున్నవి. అతండు, వాండు, వీండు, అది అను నర్వనామములను నీచార్థమునంగాక సామాన్యా 

ర్హమున వే వాడుచుండును. |చౌవది, దమయంతి మున్నగు వారిని జప్పునప్పు డతండు అది 

యను సర్వనామమునే [1పయోగించును, ఆతం జెవ్వర్రైన ననునర్ధమున (్రీపురుషోభయ నూచ 
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కముగా ఎయేని అను పదము వాడుచుండును ఇది ఎన్వరు --ఏని అనుపదములు కలసిన 
_ రూపము కావచ్చును. “నీవెయ్యేని నొక్క వేల్పు .నాశాధించి (ఆ. ౫.18)” 

నన్నయ మహచద్వాచకముగా ఒక్కరు(డు అను రూపమునే వాడును. ఒకడు అనున 
దతని రచనలో నమహద్వాచకములశే వాడంబడినది. ము |దిత | పతులలో ఒకండు మవాచ్వాాచ 
కముగాను ఒకటి అమవాచ్వా చకముగాను గనవచ్చుచున్నవి. అతండు కొంత, ఒకానొక అను 
నర్జములందు కొండొక యనురూపమును వాడియున్నాండు. మొదటి యను [ప్రయోగము 
నన్నయ రచనలోంగానరాదు. మొదలిటి, మొదలింటి అను రూపములున్నపి. నన్నయ మొద 

నుట కేనను వదమునే వాడును. “పఏను[వకారంబులయితి” మున్నగు [పయోగమాఖనలన 
నది కళగానే కనంబడుచున్నది. ఎనిమిది కెనమ యను రూపమును దొమ్మిదికి. దొమ్మయను. 
రూూవమును గనవచ్చుచున్నవి. వేయి శబ్దమునకు వే యనునది మూలరూపము. దీనివై సముచ్చ 
యార్ధక మైన ఉ చేరుటశే వేయు అను రూప మేర్చడినది. నన్నయరచనలో నువాన్మవాతీ 
గాచకములను జెప్పు సంఖ్యావాచకములవై వురు అనునదేకాని గురు, మంది అనునవి కాన. 

'వుం వూరాార్థమున సంఖ్యావా చక ములక తండు అవ అను వానినిగాక అగు, అవు అనువానిశే 

ఎడుచుండును. ము[దిత|(పతులలో అవ యనునదియు. గనవచ్చు చున్నది. వెక్కురను రూవము 

కు బదులు నన్నయ చెక్కుం[డూ, 'మెక్కండుర్లు అనువానిని వాడుచుండును. ఎల్ల రు అను 

“వము నన్నయ భారతమున లేదు. 

నన్నయ భారతమున కలండు, కలరు అనునవి భవిమ్య త్కా లమాచక ములు గాం mrp 

సామ ర్థ్య్యార్థ ద్యో్యతకముల.గా వాడలిడినవీ. అవి కొన్ని చోట్ల స్వతం[తమైన అన్వయయుతో? 
నటు ఆడ్ తుమున్న రకముల కవ్యవ 'హితవదిములుగాల గాక వ్య న్త్రముగాం గూడ వాడంబడినవి, 

“ఒరులుగల రెకర్టునోర్వ”. కేతన ఆంధ ఖాషాభూవణమున ద్ వెన కెడమ, కావుత, కాత అనునవి 
ఛాతునులకు.( “జేరునని [వాసియున్నాండు. మ్యుదిత భారత [ వతులలో ఎడు,త [వత్యయము లే 

కనంబడుచున్నవి, కాని (వాతపతులలో “ఎడమని* అను రూపములేకాని *ఎడుమని యను 
రూపములు కనవచ్చుట లేదు. ఒప్పద య్యొడున్ , నమ్మ నేర నయ్యదను మున్నగు [ప్రయోగము 
అను బట్టి నన్నయ భూతంబున లజీకి లాజర్థ మైన అగు ధాతురూవములను కూడ నను (ప్రయు 

కములు కావించెనని తెలియుచున్నది. అతని రచనమున తొట్టు ధాతువు యొక్క. క్యార్ధక 

రూస మొక్కా కు కనవచ్చుచున్నది. ఇప్పుడు తుమర్ధక ములమై నుష్మకియలుగా వాడయిడు 
వలయు, పోలు అను థాతువు లశని రచనలో స్వతంతముగాళ దుమున్నర్థృక ములకు ముందును 

వెనుక నుగూడ గనవచ్చుచున్న వి, “సాధురతవలయు౭ంకేయ్” (అర, ౧.80. ) అతడు కలవు, 

కలడు, కలరు మున్నగు వానిని కలిగయుందువు, కలిగి యుండును అను నర్ధ్థములందు బాడీ. 

యుండెను. “నీవు బుద్దిగల వేని వీరిని విడిచి (అర. ౩-891). నన్నయ వలచు ధాతువు యొక్క. 
అనుపాద్వ వ్రతిలేక తద్దర్మరూపమును రాదు, తగదు అను నిమేధార్థములందు తుమున్నర్ధకములవై 
ఐబాడుచుండును. ఈవలవచే (క్రమముగా వలదు,వద్దుఅను రూపములను బొందినది. నన్నయ 
తుమున్న ర్థకరూవములను థా వార్థకమలుగా వాడుచుండుననుటకు “అమలినతార కాన ముదయం 



ర్ర్ - 

బులనెన్నను. . . నేరంబోలు నౌవంటి [ప్రయోగములు దృ ఫ్టాంతములు. అతడు ఉత్తరమీంచు 

అను ఛాతువును చాడియుం డెను, ర్యాలి శాననమందలి తూర్చించు అను రూపమును బట్టి 

యిచ్చట ఉత్తరము అను మువశ్హాతరూవపము మీందనే. ఇంచు [పత్యయము చేరినట్లు 
తోంచుచున్నది. 

ఇహపరము లను సంస్కృ ళావ్యయములు నన్నయ రచనలో విశేష్యములుగా వాడ 
బడినవి. అత డుపమావాచకనుగు పో లెన్ అను నవ్య్యయము నవ ధారణసము చృ్చయాంతపదముల 

మీంద నే వాడుచుండును. యథాళ క్షి, యథాక్రమము అను నవ్యయీభావస మానము లతని 
ఠచనలో విభ_క్త్యంతములుగాం గనవచ్చుచున్నవి. వని యను డానికి నేని యను హాలాదిరూపము 
కూడ నున్నది. భావార్థమున టవర్ణ మునకు బదులు డు అను చానిని -వాడినరూపములు 

నన్నయ రచనలో ఆండుమూండు గోచరించుచున్నవి. “*వానిహీనుంగాంజేయుడునాకు( 

జతుర్వర్గము”, చేయు డనంగాల జేయుట యని యర్థము. నన్నయ కొన్ని యవ్యయములను 
విశేషణములుగా వాడియున్నాండు. “ పణమిల్లి కరంబుభ క్రి తోన్ .” 

నన్నయభారతమునం దచ్చ్భష్దా నుపయోగముతోయాడిన ధాతుజవి శేషణములు 

వి శేష్యములళరు వాత వాడ(బడుచుండుట విరివిగా. గానవచ్చును. 

అతనీకూ౭తురు సుకన్యయనునది (అర. 8-176) 

| చెవదేయులను. ..నుఖనుపు లైన వారి వధించుటయు (ఆది. ౧-51) 

నన్నయ అగు అను నమాపక [కియ లేకుండే వెక్కు వాక్యములను రచించియు౧ జను. అతనీకిముం 

దున్ని శాసనములలో నిట్టి వాకృములు పెక్కుకనిపించును. నిండుమనంబున వ్యనవనీత సమానము. 

పల్కు-చారు ౪ ఖండలళ (స్త్రతుల్యము= రెండును రాజుల: దువిపరీతము. (ఆ. ౧-100) 

'కొన్నియెడణ నతని వాక్యములలో ధాతుజవిశేషమణపూర్వుములై న విశేష్యమఘులే [కియా కార్యము 

నొనరించును. , ఇది నాచేసినమ ర్యాద, (ఆ. ౪871) 

సంస్కృృతసంవడాయమును బట్టి నన్నయ  య.త్తదర్థకములతోడను, యదాతదా, 
యభథాత థార్థకములతోడను గూడిన వాక్యను.లు చెక్కు రచించియున్నాడు. 

చదలఅలబకులామివం బెట్లుభ ఓ ంచు నట్లుదినిరి యెల్ల 

వారును భశీంతు రొడ్గ వంతు (అర, ౧-పష) 

నీ కభి వాంఛిత మెయ్యది చానింజెపుమ (ఆ. ౧-109) 

'నన్నయభారతమున కర్శణ్యర్థక వాక్యము అచ్చటచ్చట. గానవచ్చును. 

వాండుతనయుండనంబడు నే (ఆది, 8.199 

వధగమనుఖోపాయంబున(బరసంపద చేకొనంగంబడునేని ' (న, D147) 
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ఆత(డు చే,చేత |వత్యయములను గ ర్హపదములకు(జేక్సి సంస్కృత త (పత్యయాంతరూపములను = 

గూడ కర్మణ్యర్థమున వాడుచుండును. “[బవ్మాచేత ననుజ్జాతుండై"” మున్నగునవి యుదా- ' 

వారణములు. 

నన్నయ దీ రృ వాక్యము లనడుమ (బత్యచవచనములను గూడ జొప్పించుచుండును. 

అని క(దువ వినతంజూ చిచూడ వె యల్ల యతిధవళం బైన. . ,నల్స మైయున్నయది"యనిన 

విని వినత నగి నీ వేకన్నులంజూచచికేయక్క. ..(ఆది. ౨-81) 

నన్నయ రచనలో వచనమున ముగియని వాక్య మొకొక్కప్పుడు తరువాతి పద్యములోనికి 
గొనసాగుచుండును. (ఆది. ౧=181) 

_ కపిలగడ్డము,కపిలజడలు ,క పిలక న్నులు,క జకంళుండు మున్నగునవి అనింద్భ| గామ్యములని 

. చిన్నయసూరి ఇల్చియున్నాండు. “అవసర జ్ఞండయిొఇశ్యాది వద్య మున | వాసస్టానమందు 

. “కపిలగడ్డంబు” అనుపదము వాడంబడుటచే నందలి పదము కవిలయేకాని కపిలకాదని (పౌ. వి. 

క ర్తనూబించెను. సూరిప్రకారము నన్నయ వవలకు(జ్రాస యంగీకరించెనని భావింపవలయును,. 

గర(శ)కంఠళ బ్లభవము కణకంఠళబ్దమని (పౌ. బ్యా. కర్త అభ్మిపాయము. సురకరువలియను 

సమాసమందలి సుర శబ్దము జేళ్యమేశాని నంస్కృృతము కాదు, 

నన్నయభందో విశేషములు 

నన్నయకు బూర్యమందలి శాసనములలో తరువోజృమ ధ్యాక్కర, సీనము ,గీతము మొద 

అగు 'దేశిపద్దతికి. జెందిన పద్యము లే కనవచ్చుచున్నవి. ఆతండు సంస్కృతమందలి వెక్కుపదము 

లను చెలు(గున నెట్టు వాడుకొనవలయునో నిశ్చయించి [గహించిన శ్లే (శవణసుభగముల్రై న 

కొన్నినంన్కృతవృ త్తములను గూడ [గహించి వాని తలుంగునకు నవాజమైన యతీ[పాసలు 

చేర్చి భారతమున వాడియున్నా డు. ఈవివయమున గూడ నతనికి కన్నడకవులె న సంపొదుఅ 

రచనలు మార్గదర్శకములై యుండును. అతండు (వానిన పద్యగద్యముల మొత్తము 89008.. 
అందువదర్థములు 2487, అందుకందములు 1219. సీనములు 251. చంవకమాలలు డ్ల40. 

_ శేటగీతలు 177, మధ్యాక్కరలు 89. అత(డు దేశీయ పద్యాభేరములకం'టి సంస్కృతనృ త్త 
._.. శేదములనే యధికముగా వాడియుం డెను. 

నంస్కృత మున వృథ్వీవృ_త్తమునందు 9 వ యకరము యతిస్థానము. నన్నయ చానిషి 
18వ 'యతరమునకు మార్చెను. (శ్రీనాధ వెద్దనలు వృథ్వీవృ త్త ములో యతివిషయమున 
పంస్కృృతనియమమునే పొటించిరి. నన్నయ వద్మకవృ_త్తమునందు రివ యకరమున యతి వేసెను 

: అప్పళ'వ్యాదులందు 11వ యతరమును యకిస్తానముగాం జేర్కొనిరి. నన్నయ మానినీవృ త్తము. 
నందు 18 వ యతరము నొక్కచానినే యతిస్టానముగా పాటించెను. తిక్కన కొన్నిచోట్ల 
18 వ యతరముననే యతివేసినను గొన్ని చోట్ల మూడుంయతులను బాటించెను, కవిజనా 

_శశయము యత్మితయమునే చెప్పినది, అప్పకవి నన్నయ మార్షమునే యనుసరించెను. కవిరాజ. 
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విరాజితమున నన్నయ 14వయతరమును యతిస్తానముగా. ఇాటించెను, తిక్కన కొన్నిచోట్ల 

నందు మూండు యతులను వేసియున్నా(డు. లాకుణికులందటును యతి[తయము'నే నిన్తైశించి 

నారు. నన్నయ యర్దును(డు శివుని స్తుతించినవ్పు డరణ్యపర్వమున నొక దండకము [(వానెను. 

ఇందు పెక్కు త గణములును జివర నొక్క_గురువును నున్నవి. 

వూ ర్యాం|ధక వులలో నన్నయ యెట్ట్జనలు తప్ప మఖెవ్వరును మధ్యాక్క-రలను 'వాడి 

యుండ లేదు. ఎట్టనకూడ వాని నొక్క అరణ్యవర్వ్యశేషమున మా(తమే వాడియుం డెను. ఆంధ్ర 

లాజణికులందబును ఎజ్జనననుసరిం చికాంబోలు అందు చతుర్జగ ణా దినే యతిస్థానముగా నిర 

యించినారు. నన్నయ పంచమగణాదిని యతి వేసియుండెను. అతనికి. బూర్యముండిన శానన 

ములలో. గూడ యతి యశ్లేయున్నది. నన్నయ రచించిన మధ్యాక్కరలలో. గొన్నింట 

గణములతీరు కొంతవ్యత్య న్హముగా నున్నది. అట్టివి 16 పాదములున్నవి. అర్థమునకుంగాని 

నన్నయభామా[ ప యోగపర్ధతికింగాని ఖ్లైరుద్ద్య్యము సంభ వింవకుండ నించుక మార్చు కావించి 

వీనిలోంగొన్నింటికి లక్షణానుగుణ్యము సంపాదింపవచ్చును. 

"భూపాల నీకు నిక్కో-మలియందు( బుట్టిన సుతుండు” మున్నగు నై చాటు పాదముల 

విషయము బాగుగా. పరిశీలింవ వలసియున్నది. 

కవిజనా|శయమున సీసము సమము వివమము అని [ప్రధానముగా లండు తెజంగులుగా 

విభజింపంబడినది. ఇందు సమసీనమున మరల నై దువిధములు చెప్పబడినవి. ఈవిధముగా దానిని 

బట్ట సీనము లాజువిధములు. కా వ్యాలంకార చూడామణి యోయాలటీంటి నే పేర్కొ నెను, 

అనంతుడు దశసీనభేదములను జెప్పియున్నాండు, అప్పకవి సమసీసమును, విషమమం చాబు 

ఖేదములను మొత్త మేడువిధములు చెప్పి వానిని నన్నయభారత మున వాడినట్లును ఇతరకవులు 

సమసీనము నొక్క దానినే వాడినట్లును జెప్పియున్నా(డు. కాని నన్నయ భారతమున అవకలి 

(పొససీనము, అక్కి లివడిసీనము, వృ త్త[పాససీసము అను మూండువిధములే గోచరించుచున్నవి. 

సీనపాద ములను (1) 8 చోట్ల యతినియమముకలవి (2) 8 చోట్ల (పొ సనియమముకలవి 

(8) పూర్వార్థముల[ప్రానము, పశ్చిమార్దములయతికలవి (4) పూ'ర్వార్హములయతి పళ్చిమార్ద 

ముల[పాసకలవి అని [ప్రధానముగా నాలుగు రకములుగా విభజింపవచ్చును, ఇ'్లు గీతములను 

(1) 4 పొదములందు యతినియమముకలవి (2) 4 పాదములందు [పొననియమముకలవి 

(8) బేసిపొదములందు యతి సరిపొదములందు [పాన కలవి (4) బేసిపాదములందు పాన, 

నరిపాదములందు యతీ కలవి యని నాలుగు రకములుగా విభజింపవచ్చును. ఈరెండును కలిసీ 

నప్పుడు మొత్తము 16 సీసభేదము లేర్చడును. నన్నయ వానిలో 18 భేదములను వాడి 
యున్నాడు. అతని సీసములు నిర! లో ఆటవెలందులతోంగూడినవి 225. కేటగితులతో( 

_గూడివవి 26. 

సంయు క్షయతి విషయమున నంయు కాతరములలో చేయకరమున వైన యతి వేయ 

వచ్చునని లక్షణము చెప్పుచున్నది. నన్నయ యిందు. గొన్ని విశేషనియనుములను శాటించి 
యున్నాడు. 
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తకారమునకు నన్నయ కకారమునకు సంబంధించిన యతరమునే యతిగా వేయు 

చుండును. ఆత(డు జ్ఞ కారమునకు చఛ, జ, రు, శషసలతోనే యతివేయును. నణలతోంగాని 

కఖగఘలతోంగాని యతి వేయండు. శేఫసంయు కములై న యవరములలో నత డెప్పుడును 

నన్యహాల్లున కే యతిమై[ తి కూర్చుచుండును. త్మ మున్నగు (తిహల్కముల నక్షర ములకు యతి 

వేయవలసివచ్చినప్పు డత(డు తుదిహల్లునకే [పాధాన్య మొసంగుచుండును. చతుర్థవిభ క్తి 

(పతయ మైన శై_ అనునది కు--ఐ అనువాని కూడిక యగుటచే నందు నన్నయ యచ్చున శే 

యతివేయుచుండును. అతని రచనమున నచ్చటచ్చట నఖండయతులు కనవచ్చుచున్న వి. పర్వం, 

బకడున్ మేలనంగ శాంతిపర్యము వెలయున్ (ఆ. ౧-57) కొనినాగపురమున కొనరంగంజని 

మున్నగున విందు కుదావారణములు. దుః, ఖ-బునై నెడ విమోవామును బొంది(అర. ౪127) 

అనుచోట *ఖ యందలి విసర్గమునకును వాకారమునకును యతి వేయంబడినది. 

(దుతమునకు మకారము పరమగుచో నేర్పడు ద్విత్వమకారమునకును సహజమకార 
ద్విత్వమునకును నన్నయ (పాసవేసియున్నాండు. (కమ్మనిలతాంత ములకు మ్మొనసియాడు). 

“కాదనకిట్టిపాటి. . .సంబోధనం శేసిచేసి యనుచో స్వవర్గజ[పాసమున్నది. నన్నయ నేఫజణకార 

ములకు6 (కాస "వేసియుండ లేదు. 

కం. తలర6గశేణుక కధన 
(పవిహ (పరుజాళ్వకృంత పదనఖులను (ఆ. 9-100) 

ఈకందమున |కధనయందలి [కను డేల్చి పలుకవలెను. లేనిచో గణభంగము చేకూరును. 

నన్నయ యాశ్వాసాంతములం దొకొ-క్క- కందపద్యముతో పా టొక్కొక్క వింతవృత్త 

మును గూడ వాడియున్నా(డు. కందము నతండు నీతిధర్మములను బెల్పు సందర్భముల గూడ 

వాడుచుండును. ఉత్సాహవృత్తము నాత(డు కథలో రెండుచోట్ల వాడియుండెను. ఆరెండు 

సందర్భములు నుత్సాహనసూచక ములై నట్టి వే. మధ్యాక్కర యందలి గమనము మందముగా 

నుండును. నన్నయ దానిని దుఃఖ శ్లేశవర్హ నమునకు చాడియుండెను. అత(డు సీసములను వర్ణ 

నములకును, కథాకథనమునకును, వస్తు స్థ లవ్య క్తి నామపట్టికలు చెప్పుటకును దటుచుగా విని యో 

గించుచుండును. అతని రచనలో తరలామ త్తకోకిలములు సంభావణ సందర్భమందును, (నగ్గ రా 

మవో[సగ్ధరలు వీర కౌ [దర సనందర్భములందును లయ్యగాహి వర్ణ నసందర్భములందును, వాడం 

బడినట్లు గోచరించును. అతండు రసహీనములై న శుష్కవిషయములను జెప్పవలసివచ్చినప్పుడు 

సాధారణముగా వచనము వ్రాయును. అతడు కొంచెమించుమించుగా సీసములను వచనములను 

నమాన[పయోజనమున్న కె వాడినట్టు కనిపించును. 

నన్నయ “ధర్శత త్త్వజ్ఞులు ధర్మశా(న్ర్రంబిని” ఇ త్యాది సీసవద రిమున వ్యాసుని సంస్కృత 

భారతస్వరూప వైవిధ్యమును జక్క గా నుల్లేఖించెను. అందు. 'బేర్కూనంబడిన లకణములన్నియు 

నాం[ధమవో భారతమున కు6 గూడ ననువర్తించును. కావ్య తాలవ్య తా గెరవమున "దెలు6గు 

భారతమునకున్న (పళని యద్వితీయమైనది. చానినాపద్ధతిలో మొదట నారంభించి మార్గదర్శి 
| గి 
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యన వాడు నన్నయభట్టారకుండు. తరువాత వెలసిన యాం ధ్రకవినర్యుల కందజికి నాతండు 

గురు[పాయు(డు. వాళెవ్వరును ఆనువానీయుని న్తుతింపకుండ. గావ్యర చన 'కారంభించి 

యుండ లెదు. లౌకిక సంస్కృత 'బాబ్బ్మ యమునకు వాల్మీకిమనార్జి యెట్టి వాండో యాంధ్ర వాజ్మయ 

మునకు నన్నయ యట్టి వాడు; వాల్మీకి బుపిరమై కవియయ్యెును. నన్నయ కవిమయై బుషి. 

యయ్యును. 'నానృషిఃకురు తేకావ్య'మృనునూ క్తి వారిరువురి యెడను సమానముగనేవ ర్హించును. 

సంస్కృృతసరస్వతికి -వాల్ఫీకియు నాంధసరస్వతికి నన్నయయు మొట్ట మొదట దీర్చిదిద్దిన 

కా-వ్యాకృతు లెంత సుందరము లై నవే యంతపవి[తమున్రైనవి ; ఎంత క్లి ప్టములై నవే యంత 

యుదా త్తములై నవి. “బుషివంటీనన్నయ డశెండవవార్శీకి” యన్నక వినమాట్టుల వాక్కు. 

సత్యళోభిత మైనట్టిది. తన(పతి భాకవిళాసౌందర్యములచే నన్నయ యాం[ధులను, ఆం(ధకవి 

లోకమును నధమవర్జుల గావించినాండు. తిక్కన యన్నట్లత౦డాం ధక విత్వవిశార దుండు ; 

(శ్రీనాధుండన్నట్లు కవిళాపట్టాభిషిక్తుండు ; మారనయన్నట్లు విద్యారమణీయు(డై న యం 

కవితాగురువు ; అవోబలుండన్నట్టు లాంధవాక్పకట క విత్వక ల్పతరురాజము వీజము, అతని 

కత (డేసాటి, 

“వేయివిధంబులందు బది 'వేవురువెద్దలు నుపబంధముల్ 
,  పొయక' చెప్పారందు రసబంధురభావభవాభిరామధౌ 

రేయులు శబ్దశాసన వ రేణ్యులు నాంగయ్యబిళ ని కెక్కి రే 

యేయెడ నన్నపార్యుగతి నిద్దర నట్టి మవోళ్ళు. గొల్బెదన్ 

ఉసానియావిళవిచా౧లయము' 
జీ మెం లె 

పాదరాజాదు . దివాకోల్ల సోంకథఖావధా ని 

20—1~—69 | 
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అఆం[ధమవోభారత కవి[|తయములో చివరివాడైన ఎట్జనమహోకవి కడవాడుకాని 
కడ'వాడు. కొలమునుబట్లి యాతడు నన్నయతిక్కనల తరువాతివాడై నను కవిసమాజమునందు 
అభ్య ర్థితత్వములో కడవం క్రివాడుకాడు. కవితయములో నీతనిస్థానమును నిరూపించుచు 
(బవ్మా(శ్రీ) పెండ్యాల సుబ్రహ్మాణ్య శాస్త్రిగారు తమ రామోపాఖ్యానవిమర్శనములో కల్పించిన 

ఉపమానము మిక్కిలి వృాద్యముగానున్నది. “ అట్లాంటిక్కు” మవోసము [దముంబోలు నన్నయ 

"వాజ్మయాభివృద్దిని, పనిఫిక్కుమవోసము (దముంబోలు తిక్కన వాజ్మయాల్లిని, హిందూమవో 
సము|ద్రముంబోలిన ఎజ్జన వాబ్బయాంబుధిక లిపి సమీకరణ మొనర్చినది. “నన్నయకవితను 
అట్లాంటికుమ వాసము దముతోను తిక్కనకవితను శాంతమహాసము[దముతోను పోల్చువిషమయ మై 

అభ్మిపాయ భేదముండవచ్చును. పసిఫిక్కు మవోసము[ద్రము విశాలతర మైనది. తిక్కన వాబ్బయాం 
బుధి విన్తృతతర మైనది. అంతవరకు యు క్రముగనే ఉన్నది. కాని అట్లాంటికుమవోసము[దము 

తుపానులక ల్లోలమునకు పుట్టి నిల్ల లని ఛౌగోశికులు చెప్పుదురు. నౌశకావివత్తులకు ముఖ్యస్థానము. 

వసిఫిక్కు మవోసము[దము ఎదానితో పోల్చినప్పుడు శాంతినిలయమని భావింపబడుచున్నది. 

కావుననే దానికి శాంతమవోనము [దమని పేరుచెల్లి నది, అన్వయకల్లోలము తిక్కనసోమయాజి 

కవిత్వమునందు అధికమని వెద్దలుచెప్పుదురు. నన్నయరచన “ వసన్నకథాకవితార్థయు క్త 

మైనది"క చా. అన్వయ నౌకావ్యనన భూయి ష్టమెన తిక్కనకవిత నే అట్లాంటికుమవోసము[దముతో 

అభేదము కల్పించిన రమ్యతరముగానుండునేమో ! అదియట్టుం డె. 

ఎక్షా(వెగడ రచించినగంథములు - భారతారణ్యపర్వశేషము, నృసింవాపురాణము, 
రామాయణము, వారివంశము,. ఈకవి తిక్కనసోమయాజితరువాత ఏబదిసంవత్సరములకు 

జీవించియుండునని కందుకూరి వీలేశలింగముపంతులుగారు [వాసిరి. ఎజ్జనగంథములుయాను 

పూర్వినిగూర్చియు ఆతని జీవిత వరి ధినిగూ ర్చియు స్వల్చవి వాదములు గలవు. వానిని మున్ముందు 

సం[గవాముగ సృ్పృశింతును. 

ఎజ్జనకు వేయబడిన |(పెగడళబ్బ్లము జొపచారికముగ నే భావింపవ లెను. ఆయన యొన్నడును 

రాజకీయ కార్యభారము వహించి అమాత్యుడుగా నుండ లేదు. ఎజ్జన నియోగి భావ్మూణుడు. 

_చెగడశబ్దమునకు (పెగ్గడఅనునది పూర్వరూపముగా దోచును, '“దగ్గరకొం డెమునె ప్పెడు 

("ెగ్గడపల్ము_లకుఅని సుమతీశతకము. |ెగ్గడశబ్దమును వీరు_-కడి చేరుగడ, “పేర్లడ, 

వర్గ వ్యత్యయముచేత ను సమీకరణముచేతను (వెగ్గడగను ఊహింపవచ్చును. ఇచ్చట “కడి శబ్దము 

పడుగడ మున్నగువానియందువలె శరణ్యము, ఆశయము ఆనునర్థమునిచ్చునదిగాతో చును. 

చీరుగడ అనగా పెద్దదిక్కు. రాజ్యమునందలి ముఖ్యాధి కారి, అమాత్యుడుఅనురీతిని అర్జపరిణా 

' మము జరిగియుండవచ్చును. నలుగడళబ్బ్షమునందును దిక్కుఆనునర్ధ మే యున్నది. (వెగ్గడకేల్చి 

పలుకుటచే |చెగడ యగును. 
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కవివంశ ము we కాలము. 

ఎబ్లయక వితం|డి సూరకవి. 
లు క్ష బ్ర 

శాత యజపోతనూరి. ఎజపోతసూని తండి బొల్లగ. 

వెలనాటి చోడునిచే మన్ననల నందిన వాడు, వెలనాటిచోడు లిరువురు గలరు. రాజురాజన శేం[దుని 

కుమారుడై న కులోత్తుంగరాజేం[ద చోడుడు తనమఘాతామవారాజగ మైన తమిళ బేళాధి వత్య 

మను అభిమానించి, అంధ దేశపరిపొలనను మొదట తనకుమారులకును, తరువాత తనయిష్ట్ర 

భృశుగలై న వెలనాటిచోడులకును వదలి పె్తై 

వంశములోనివాజే. శెండవవెలనాటిచోడుడు [కీ. శ. 1170.80 ల నడుమ పరిపాలించిన వాడు. 

ఫీమనమం | తికిని ఎక్టై(వెగడకవికిని నడుమ నాలుగుతరముల వ్యవధియుండుటచే ఈక వీశ్వురుడు 

కీ. శ, 1280 |పాంతమున జన్మించెనని యూహింపబడినది. అనగా కవి బహ్మ తీక్కనసోమయాజీ 

చరమదశ యందీతడు బాలుడై యుండియుండును. ఎజ్జయకవి. ెడ్డి రాజ్యస్టాపకు డైన |పోలయ 

వేమారెడ్డి (1828.49) యాస్థానము నలంకరించెను. 

డగుటశే 1845 (పాంతమున నది జరిగియుండునని భావించినచో. ఎక్టా_చెగడ జీవితకాల ము 

lad 

శాసనము (1845) ఆధారముగా ఎక్జా(వెగడ వారివంశరచనము' 1885-4ఉ5్ సంవత్సర ముల 

నడుమ జరిగియుండునని |బవ్మా శ్రీ) చాగంటి శేషయ్యగారు చక్కగానిర్ధ యించియున్నారు. 

షుమారు 1280-1845 అగుచున్నది. 1పోలయ వేమారెడ్డి మల్లవరశాసనము (1825) అమరావతీ 

(పోలయవేముని పెద్దకుమారుడు అనపో తా సెడ్డికాలపు శకాల్లూరు తా 

(1864) ఎజ్బయ యొకరు చాన(పత్నిగహీతలలో పేర్కొనబడియున్నాడు. ఈతడు పారివంళ 

*ఈశాసన (గంథపాఠళము ఆం ధేతివోనపరి ళో ధికమండలివారిచే [పకటింపబడిన రెడ్డి సంచికయందు 

ఒకటవ అనుబంధము &1 పుటనుండి ము|డిత మెయున్నది. దినికాలము శాం ళం 1286. కీ. ళం 1864. 

శాననకాలమునకు సంబంధించిన శోకము అనుబంధము 28 పుటలో వేరుగా ఈయబడినది. ఆశ్టోక 

మిట్లున్నది 

హా శాకాచ్దే బుతుదంతిభాన్మరమితే శ్రీకోభకృ్ళద్వత్సరే 

మాఘేచో త్తమమాసి కృణ్యదివ సె చార్జోదయేపర్వణి 

నందదాన్టి దనపోతరాట్పుర వరం కొల్లూ రక్ళప్లాతకు 

(శ్రీరామేశ్వరయజ్వ వేదవిదు పాం భే గాన కెన్సరయు తాం” 

ఈశాననమునందొక పిశేవముకలదు. అకపో కారెడ్డి చేని ప దానమునకు ఆత నితమ్ముడు అన వేమూా 

కెడ్డి కొంతభూమి నిచేర్చి తానును దానము చేసెను. అక్క డఉమాటలీవి. “యీరాజుతమ్ముడు అన వేము 

భూపతి మజ్జసాలకె వేమూరి శూర్పుపొలానను వదిహేనుపుట్లతే తమున్నూ”* 

ఇక యెజ్రా్యపెగడ(ప్రళంన వచ్చిననందర్భుము “య[రయ్మపగడగారికి తాడినగరపు పొలమును 

ఇరుపుట్టి ౫౭, శేమూరిపొలాన ౫౧ జెరసిశేనరిషాటి ౫౩ కం డికె” 

ఈశాసనమునందు పెక్కు |జాహ్మణ విద్వళ్కుటుంబములు వారి ఇండ్ల పేళ్ళతోను గో[తము అ 

తోను పేర్కొనబడినవి. Mt 

తలి పోతమాంబ. వీరిది శీవత్సనగో (త్రము. ఎట్ట నార్ఫుని 

fn 
ఆ 

ఈతనిజనకుడు థీమమంతతి. కీమనమం[|తీ' 

ను. ఫీమనమం| తిని శగారవించిన వెలనొటిచేడు డీ 

వేమాశెడ్డికిముందే యీతడు దివంగతు 

[మశాసనములో 
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కృతికర్తయేయని కొందరు భావించి ఆతనిచరమదళను 1866 సంవత్సరమువరకును పొడిగించు 

చున్నారు. దీని త్యాసత్యములు ఊహవైమా[తమే ఆధారపడి యుండుటచే నింతకుమించి 

'చెప్పజాలము, [ప్రబంధ పర మళ్వరుని సాహిత్య జీవితము 1845 నంవత్సరమునకుతరు వాత వ్యాప్తి 

నందినట్లు కాన్చింపదు. 

ఎజ్జ నార్యునకు [వబంధ పర మేళ్వరుడనియు, శంభుదానుడనియు _ బిరుదములుకలను. 

(వబంధపర మేళుడనులిరుదు అరణ్యపర్వ శేషోన్నయముచే కలిగినట్లు కవి తన నృసింహాపురాణమున ' 

నూచించియున్నాడు. ఈళ్వరభక్తుడగుటచే శంభుదాసుడను ల క ణా భి ధేయముకలి గెనట. 

ఈయన శివగురువు శంకరస్వామియతీందుడు. శివభక్ర్తుడయ్యును ఎట్ట నార్యుడు “బరంగివ 

గోవింద గుణాదరసంభృత సౌమ నస్యధన్వుడు.” శివ కేశ వాళదమును పాటించిన యధదై పత సుస్థిర 

నిలయుడు. తాను ధనై క తత్స రాళ్ళు డై నట్లు ఆరణ్యపర్వాంతపద్యమున మవోకవి నుడివినాడు. . 

(పోలయ వేమారెడ్డి యీకవిని [పళంసించినవిధము అర్థవంతముగానున్నది. 
/ 

నక లభా పూక విత్వవిశారదు:ఃడవు 

సాధుసమ్మతుండవు నిశ్యసౌమ్యమతివి 

భవ్యుడ6ంవుగాన నీమీద బరంగంబవ 

మేను గలిగియుండుదు చెప్పు డెట్ట నార్య వారి = పీఠిక. 

కఏనివాసస్థాన ము. 

ఎల నార్యునిపూర్వులు వేగి నాటియందుండిన వారు. శాతయెన ఎఅపోతనూరి ' వేగి నాటి? 

గళాపర్తివృ త్తిమంతుండు"అని నృసింవాపురాణమున నీతడు వర్ణించియున్నాడు. కశాపర్తి 

యుొక|గామ మనియు దానికీతడు కరణమువంటి యుద్యోగి కావచ్చుననియు కొంద రూహించి 

నారు. కళరావర్తి -క రావర్షి = పన్నులువసూలుచేయు రాజకీ యోద్య|ోగమనియు, ఎఅపోత 

నూరి యట్టి నై యోగికుడనియు కొందరు భావించిరి.. ఎజ్జ నార్యుని తొలివయస్సు పాకనాటి 

“యందలి గుద్ధూరులో కడచినట్లు అరణ్యపర్వ *శపాంత మున ందలి పద్యమువలన తెలియవచ్చు 

చున్నది. ఎజ్జన యో ఆతనితం[డి సూరనార్యుడో పాకనాటియందు గుడ్డూరులో స్టిరనివాన 

మేర్ప్చరచుకొనిరి. ఇచ్చటిద్రై వము నీలకం శేళశ్వరస్వామి. ఆరణ్యపర్వశేషరచనముచే కవితా 

(ప్రసిద్ది నందియున్న ఎజ్జ నార్యునకు |పోలయవే పముని సోదరుడైన మల్లా రెడ్డితో పకి చయమును 

'ఆఅతనియా[ళ శంగుమును అభీంచెను. మల్లా రెడ్డి మవోనమర్హ్ముడై న చీనానియ అన్న గారిపకమున 

చెక్కు రాజకీయ భారములు వహించుచుండెను. ఈకాలమునకాతడు చెవలువాడనగరమునందు 

సేనాధ్యముడుగానుండుటచే ఎజ్బావెగడకూడ ఆనగరమునకు నివాసము మార్చియుండును. 

ఎజ్హా|- ఇృగడయింటి పేరు చెదలువాడవారని కొందరు ేర్కానుటకిది యాభారమై యుండును, 

విప్రనారాయణ చరిితమును వాసిన చెదలు చాడమ ల్లనక వి, తాను |పబంధపర మేళ్వరుని వంశము 

లోనివాడనని చెప్పుకొనుచు, ఆతడు చెదల్వాడనిలయుడ ననివాకొ నెను. ఎజ్జ నార్యునియింటి వేరు. 

చెదలు వాడఅయినను కాకున్నను ఆతడుచెదల్యాడనిలయుడనుట విశ్వసనీయము. కొంత కాలము 
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నకు మల్లా రెడ్డి యీక వీందుని తనయ[గజునకు సమర్పించగా [పోలయ వేము డీతనిచే రామా 

యణవారివంశములను చెప్పించుకొ నెను, ఈ కాలమునందు కవి రెడ్డి రాజ్యమునకు మొదటి 

రాజధానియెన యద్దంకియందు నివసించియుండును. చెదలువాడ, అద్దంకినగరములు గుండ్ల 

కమ్మ నదీతీరముననున్నవి. గుడ్డూరు[గామము కందుకూరుతాలూకాలో నున్నది. ఎత్హై(వెగడ .. 
అ = ఇథి క్షమ a 

BR ENTE 
వైర ప 

వారను వంశ నామమిప్పుడు ఆం|ధనియోగులందు నుపరిచితముగానున్నది. వీకికీయింటి"పేరు a 

' ఎజ్జనార్యునుండివచ్చెనేమో. పోతా_వెగడవారును ఉన్నారు. వీరు బమ్మెరపోతరాజుగారి పేరున . 

గృవానామ మేర్పరచుకొనిరో శెలియదు. ఇశ్లే విస్సాపెగడ మున్నగు (పెగడళబ్ద యోజితము 

లైన ఇంటి పేళ్ళు "వెక్కుగలవు, స్ 

కవిరచనలు = వానియానుపూర్వి. 

హైప పోన్ అమో స్మా ఇస హో ఎజ్జ'నార్యుడు నాలుగు[గంథములు రచించినట్లు తెలియుచున్నది. ఆరణ్యపర్వ శేషము , 

నృసింవాపురాణము, రామాయణము, వారివంశము వీనిలోరామాయణ మిప్పుడు బొత్తుగా 

లభించుటలేదు. లాతణికులై న కూచిమంచి తిమ్మకవియు, కస్తూరిరంగకవియు ఎజ్రైా(వెగడ 

రామాయణములోనివనిచెప్పి కొన్నిపద్యము లుదాహరించియున్నారు. (ప్రస్తుతము లభించు 

భాన్క_రరామాయణమునందు ఎజ్జ'నార్యునిపద్యములు కొన్నికలవని కొందురుఛావిం చు 

చున్నారు. ఎత్తైనను (ప్రథాన[గంథము నష్టమగుట యాం[ధఖథాషకు వెద్దలోపము. ఈక వీం|దుడు 

క విసర్పగారుడమను ఛందో[గంథము రచించెనని చెప్పుదురుగాని చానికాధారము కనబడ లేదు. 

రామాయణముతోగూడిన నాలుగు[గంథములును వక్రమములో వ్రాయబడినవి యను నంశము_ వె 

విమర్శకులందు తీ వవాదోపవాదములుక లవు. ఈక వి లత్మీనృసింవాపురాణమునందు ఆరణ్య 

పర్యశేవమును, వారివంళమునందు రామాయణమును 'పేర్కొనెను. ఇట్లీతని గంథములు రెండు 

జంటలుగా  విడివడుచున్నవి. అరణ్యపర్వ శేవము = నృసింవాపురాణము ; రామాయణము = 

వారినంశము. ఈజంటలలో చేదివూర్ణము,  పదిపరము నను అంశమువెననే వివాదము 

కేం దీక్భత మైనది. | 

తమతమ 'వాదములను నమర్థి ంచుకొనుట్నై విమర్శకులు చేసిన యూవాలును |పౌఢ 

వాదములును వెక్కు_ గలవు. ఆరణ్యపర్వ శేషము [వాయుట శుభావవాముకాదనియు, నన్నయ 

భట్టునకు మతి[భమణ కారణమైన యీ [గంథభాగమును ఎజ్జనార్యుడు తొలుదొల్త చేపట్టి 

యుండడనియు, కావున వాొరివంశ రచనానాంతరమే దీనీని (వాసియుండునని పీరివాదముు. 

లమ్మీనృసింవాపురాణము నీతడు అహోబల నృసింవా దేవునకు అంకితమిచ్చెను. ఏరాజునకును 

అంకితము చేయలేదు. రామాయణ 'వారివంశములను [పోలయ వేమానెడ్డి యభ్యర్థనవై చప్పి. 

యున్నాడు. కవులు సాధారణముగా తమ జీవితారంభమున నరస్తుతి చేసి, కావ్యములు రాజుల ' 
కంకితమిచ్చి, జీవితావసానదళయందు వైరాగ్య చిత్తవృ్తికలవార్వై ఈశ్వరాంకితముగ కావ. 
ములు [(వాయుచుందురు. ఈ న్యాయము నే ఇక్కడకూడ అనువ ర్తీింపచేసినచో ఆఈమూంురా. 

వారివంశములు తొలిరచనలనియు, ఆరణ్యవర్వ లత్మీనృసింసా పురాణములు ఎజ్జనార్యుని 

చరమదశా కావ్యములనియు స్థావింవబడునని వీరినమ్మకము. ఇది సంభావ్యముగ నే ఉన్న ను. 
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కనులందిరి విషయమున నిది వర్తించునను నియమమును లేదు. ఒకొక్క. కవికి లబ్ది|పతిష్టుడ గు 

వరకును రాజా[శయము లభింపకపోవచ్చును. ఎజ్జ నార్యుని విషయమున నిశ్లు జరిగియుండ 
వచ్చును. ఈ మవోకవి సౌమ్యమతియనుట |పత్యతరసత ము, అర్భాటముతోగూడిన వాడు 

కాడు. తన జన్మస్థలమైన గుడ్గూర్ముగామమున నివసించుచు, మవోకవులై న నన్నయ తిక్కన 

గార్ల సాహిత్య తపస్సును సంథావనతో చింతించుచు కాలము గడపిన వాడు. 

నన్నయ తిక్కానలయం దీతనికి పరమ పామాణ్యబుద్దికలదు. దీనినాతడు అడుగడ్లునకు 

తేటవజచుచుండును. వారివంశమునందలి “ఉన్నత గి నో తనంభవము 'తన కావించిన సృష్టి 

మున్నగు కవిస్తుతిపద్యము లిందుకు తార్కాణము. ఇంతటితో తృ _ప్పిపడక ' నిర్శత్సరుడై న యెజ్ఞ 

నార్యుడు తిరిగి తనసచ్భావమునిట్లు వెల్ల డిచేసినాడు. 

“నన్నయభట్ట తిక్కకవినాథులుచూపిన [తోవ పావనం 

జెన్న( బ రాళరాత్మజమునీం[దుని వాజ్మయ మాది దేవుడా 

వెన్నునివృ త్త మీవు కడు వేడుకతో విను నాయకుండ వి 

బన్ని యొ నంఘటించె మద ఖీప్సిత సిద్దికి రాజపుంగవాో వారీవంశము. 

నన్నయ. తిక్కనలయందింత “గౌరవాతిళశయము కలవాడగుటచే ఎజ్జనార్యుడు తన 

కవిశ్వ[పొరంభదళశయం డే వారి వాజ్మయమైన అం[ధమహాభారతము ఈవదనంపూ ర్తిగా నున్న 

దని గుర్తించి, చానిని పూరించి వారి నారాధింపగోరుట మిక్కిలి సవాజము, సావాపించి యశ్తే, 

చేసి క ప్మ్తయమునందు పూజ్యస్థానమును సంపాదించుకొ నెను. 

చెద్దలయందరి సమ్మాన్యభావమే యీతనిని ఆరణ్యపర్వశేషరచనానంతరము  లత్మీ 

నృపింవా పురాణకథనమునకు |"పేశేపిం చినది. తిక్క నామాత్స్యునకు తన పిశామవునందువలె నే 

ఎజ్జనార్యునకు' తన తాతయగు ఎఅపోత సూరియందు మిక్కిలి గౌరవము, తన వేరివాడను 

నభిమానము తాతకు తనయందుగలదని యెట్డన భావము. 

“నను(దన వేరి వాడని మనంబున నెప్పుడు నాదరించుటల్ 

బనిచె గుణ|పసిద్ది దియును భవన మద్ది! యుంజేయు పుణ్యపుం 

బనియంట, మత్చితామహుండు [పా _కృననంయమితుల్యవ_ర్త రనుం 

డనఘయశళుండు పూర్ణ వురు షాయువ మజీవిత ధన్యం డిమ్మహిన్ ”, 

ఆం; ధమవోకవులలో శం|డులమీదక న్న ఆతాతలమీద కొంచెము ఎక్కువ మొగ్గుచూపిన 

వారు క, యెట్జన (శ్రీ నాథులు. తన ఆాతయా దేశానుపాఠరము ఎల్జశార్యుడు నృసింవా 

పురాణమును చెప్పి "ముగిదచెను. ఇంతలో సీతని కపవిళతాసొర భము (వజలయందును (పభుమంది 

రములందును వాసింపగా, [పోలయ వేమా రెడ్డి తమ్ముడైన మల్లారెడ్డి మన కవీళ్వరుని (వతిభను 

విని యాతనిని చేరదీసెను. ఆతడే యెజ్జనార్యుని 'జకత్య్మక్రీతోడన్ సమువేతుి జేసెనట. 

మల్లా' కడ్డి లే యేలకో ఈత నీచే చేశావ్యమును చెప్పించుకొన కేదు. దీని! ముఖ్యకారణము మల్లా 

ఇడ్డి కూరుడై. కృ(ఛములై_ న పెక్కు రాజకార్యములందు నీయు క్రుడగు చుం డెడి వాడు, స్థానము 
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నుండి స్టా నొంతరమునకు పోవలసిన వాడగుచుండెను. రాజకార్యవశ మున నీతడొకప్పుడు కురుమ 

లూరియందును, చెదలువాడయందును, మోటుపల్సియందును వసింపవలసిన వాడ యను. 

కావ్యానుశీఅనము, కావ్య[శవణము చేయుటకు వలసిన _స్టిమితత్వము లేని వాడగుటశే ఎజ్జి 

నార్యునిచే |పబంధములు చెప్పించుకొనక యగ జుని యాదరపోవణము లనందుటకై_ (పోలయ 

వేమారెడ్డికే యక్చించెను.  శెడ్డిరాజ్యపు మొదటిరాజథానిమైన  యద్దంకిని చేరిన పిమ్ముటనే 

యజ్ఞ నార్యుడు రామాయణ పహారివంశ ములను నిర్మించెను. ' 

ఎచ్చటనున్నను నన్నయ తిక్కనల మార్షమునవలంబించి పరాళ రాత్మజమునీం (దుని 

వాజ్బయమును తెలుగులో [వాయుట యొజ్ఞ నార్యుని మవాసంకల్పము. అందును హరివంశము 

“భారత పరాంశమని బుధులు చెప్పుదురు”. సంసారమునందు స్పిమిత మేర్పడగనే యెబజ్హ నార్యుడు 

తన పూర్వసంకల్చ్పము ననుసంధించి వారివంశ మును (వాని ముగించుటలో జీవితభానుడస్తాదివై 

నాసీనుడ య్యెను. జన్మయుధ న్యమయొొను. హరివంశమువంటి పారావార గాంభీరగ్గ నద్భశ 

కవిశ్వస్ఫూ ర్తికల మవోర చ నానంతరము' ఎజ్జి నార్యుడు తిరిగి క లముపట్టుటకు ఉత్సహింపడని 

యే భావింపవలను. 

కావున ఆరణ్యపర్వ శేషము, లత్మీనృసింహపు రాణము, రామాయణము, పహారివంశము 

ఇదియే యొజ్ఞనార్యుని కావ్యముల యాను పూర్వియని "నేనును ఛావించుచున్నాను. 

ఎట్ట నార్యుని[గంథ ములలో |[పక్ళతము మనకు ఆరణ్యపర్వశేషముమా[త మ (పస్తుత 

మగుటచే చానినిగుటించి కొంచెము విస్తరించి నమాలోచనచేయుదును. అరణ్యపర్వపూర 

విషయమై విద్వల్లోకమునందు కొంతవివాదము బయలుదేరినది. ఈరెండువర్గములను శిథిల 

సపూరణవాదులు, స్వత౦[త్రరచ నావాదులు జని సౌక ర్యమున కై పీలుతము. శిథిలపూరణ వాదులు 

అనగా నన్నయయే అరణ్యవర్వమునంతయు |వానెననియు, ఆది యేకారణముననో నాల్గవ 

యాశ్యాసమునడి మినుండి నష్ట ముకాగా ఎజ్జ నార్యుడ- శిథిలభాగ ములను పూరించుఓటమా[తము 

చేసెననువారు. న్వతంతరచనావాదులనగా, నన్నయ అరణ్యపర్వమును పూ ర్తిచేయక యే 

దివంగతుడ య్యొననియు, తిక్కనసోమయాజి విరాటపర్వమునుండి యారంభించి రచనచేసి 

యుండగా ఆమిగిలిపోయిన యరణ్యవర్వభాగనును ఎట్ట నార్యుడాం; ధీకరించి, ' నన్నయ 

తిక్కనల మహోద్యమమును పూర్తిశేగిననియు విశ్వసించువారు. ఇప్పుడు వెక్కుమండి 

స్వత ం[తరచనామతమునే ఆదరించుచున్నారు. శిథిలపూరణవాదమునకు విద్వచామోదము 

అంతగా లేదు. కందుకూరిపీరేళ లింగ ముపంతులుగారు, చాగంటిశేషయ్యగారు మున్నగువారు 

స్వతం[తర చనావాదులు, నడకుదుటి వీర రాజువంతులుగారును ఇజీవల (శ్రీమాన్ . వేదాఅ 

తిరు వంగ శాచార్యులుగారును శిధిల పూరణ వాద మును సమర్భి ంచిన వారు. 

శిథిలపూరణవాదన్వరూప మిట్టున్నది. పూర్వకవులలో పెక్కురు ఆరణ్యపర్వమంత య 
నన్నయ కర్త్యృకముగాసూచించిరి. ఉదాహారణకు తిక్కనసోవముయాజి 

“అం । చాదిందొడంగి మూండుకృతు లాం, ధకవిత్వవిశారదుండు వి 
చ్యాదయి. తుండొన క్నె మహితాత్ముండు నన్నయభట్టు దకుతన్ ” విరశా-1_ళ 

ఇ వేత 

Es 
జక 
సక 
శాత 

కక 
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అనిలిఖంచెను. మారన మార్కంజేయపురాణమునందు _భారతనంహితన్ మును (దివర్వము అవ్వ 

డొన 'ర్చెన ట్టి, = .నన్నయభట్టుగొల్చె దన్ ” అనిన్తుతించెను. 

నవ్నయను స్తుతించిన బారు పలువురి శ్లే చెప్పుచు వచ్చిరి. లావణికుడైై ఐహు[గంథ పరెశీ 

లనముచేసిన అప్పకవియు నిశ్లేనడి వెను, . 

“ఆమూడుపర్వము లలో 

నామాన్యుుండు నుడుపు తెనుంగు లరసికొని కృతుల్ 

దాము రచించిరి తీక్క_సు 

ధీమణి మొదలై న తొంటి ఇలుంగుక వీం[దుల్ 99 

శ బ్హశాననమవోక వి చెసిన వయోగముల న [పమాణముగ భావింపవలెనని కవిరాతనుడను 
లావణికుడు నియమముచేసనెనట, ఈనందర్భమును చెప్పుచు అవ్పకవి వెరీతిని వానెను. 
తిక్కానాదులు నన్నయభట్టారకుని స్తుతిం చుఘట్ట ములలో నాతడు వాసిన [గంథ భాగమును 
నవివరముగ వేర్కొనుట సంభవింపదు. "చారివాకన్టము ఎలను సామాన్యసంవాదములుగానే గ్లైకొన 
వలెనుగాని (పత్యత రకథ నము గా సికొనరాఢడు, తాళపత్ర పతులన్నింటను ఆరణ్యపర్వము 

నాల్లవయాశ్వాసములోని  'శారదరా[తులుి అనుపద్యముతో నన్నయకవిశ్వము ముగిసినట్లు 
సూచనకలదు, *ోను స్ఫురదరుణాంకు రాగరుచి (8-4-1492) యనుపద్యమునుండి యా పెగడ 
క విత్వమని [వాయబడియున్నది. నమ స తాళపత | గంథ సాత్యమును మూక ఉమ్మడిగా అవిశ్వ్షస 

సీయమని (తోసిపుచ్చుటకు ఆధారము లేదు, విజ్ఞ లోకమునందు వరంపరగావచ్చుచున్న విశ్వాస 

మునకు తాళప[తకథన నము నిదర్శనము. 

ఇంలేకాక ఎజ్జనార్యుడు స్వయముగ నేమిశచెప్పెనో దానిని మనము పాటించితీరవలెను. 

ఆతడు నిశ్యసామ్యమతి. ఉదార శీలముక లవాడు,. తానుచేయని కార్యమును తనునిర్వహిం చినట్లు 

(వగ ల్భములు పలటకువాడుశాడు 

“ఎల్హ నార్యుండు సగలలో కై కవిదితు. 

డయిననగ్నయభట్ట మవోకవీం!దు 

సరస హార స్యతాంశ,వళ స్థిదక్ను 

జెండుటయు సాధుజన వార్ష సిద్దింగోరి (FTA) 

క. ధిరవీచారుండు తతి 

ఆరీతింయం గొెంతదోనం ద దచనయ'కా 

నారణ బ్రపర్వ శేష ము | 

వూరిణణెః గవీఐ; దక? any కు ES ut సాగాన్ * Tas 

శఎల్ల నార్యునికవిత్వ మీపద్యాము:తో నారంభించుచున్నట్లు అప్పకవి కంఠోక్తిగా ఎాకొని 
యున్నాడు. (అప్ప-4ీ-?78) (గంఖాదియందు నగణముండుట శుభప్రదమని చెప్పుచు (ప్రబంధ 

వర మేళ్వరుడు “న్ఫురదరుణాంళు 'పద్ధముతో నారంభించినని వివరించెను. 
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నన్నయభట్టునందుగల పరమణారవముదే ఆతనియను[గహమే' (నన్నయ పతిభయందలి లేశ ము) 

తనయందునం[క్రమించి తనచేత ఆరణ్యపర్యశేషమును చెప్పించెనని యొజ్జన చెప్పుచున్నాడు. 

అట్లు రచించుటయందు నన్నయకీతినిగూడ కొంతవజకు పొందుపరచగలిగితినని గర్వించు 

చున్నాడు. నన్నయరచిం చిన అరణ్యపర్వాంత్యభాగములను చెదలు తిని చేయగా , కీటజుష్ట మైన 

పద్యములనుమా[తము పూరించినచో నెట్ట నార్యు డింత వినయగంఫీకముగా నుడివియుండునా* 

మణియు తనకు (పబంధవర మేళ్వరబిరుదము ఆరణ్యపర్వ శేష పూరణముచే లభించినట్లు కవి 

వేరొకచో నూచించియు న్నాడు. 

“ఉన్న తసంస్కృ తాది చతురో క్రి పదంబులయగావ్యక ర్త వై 

యెన్నిక మె(|బబంధపర మేళుడనంగ నరణ్యపర్వ శే 

పోన్నయమం।|ధ భాష సుజనోత్సవ మొప్పంగ నిర్వహించితే 

నన్నయభట్ట తిక్కక వినాథులశెక్కిన భ క్తి వెంపునన్ ” నృ. వు. 

కవిప్రో _క్షములై యనసందిగ్గములై న యీచాక్యములను |త్రోసివుచ్చుటకు కారణము కాన్పింపదు. 
శిథిలవూరణ వాదులు “శేషోన్నయనమూీ ఆనుపదబంధమును బహుథా అన్వయించి యెట్టన 
అరణ్యపర్వ భాగమును” స్వయముగ [(వాయలేదనియు, |క్రిమిదష్ట్ర భాగములను నేర్పుతో విలిఖంచె 

ననియు సాధించుటకు యత్నింతురుకాని అదియంతయు |పౌఢవావము. వారితర్క్మ శాండీర్య 

మును స్టాపింపజాలునేమోకాని నన్నయ అరణ్యపర్వమునంతను ఆం|ధీకరించెనని స్టాపించుటకు 

చాలదు. చెదలు తినిన కతిపయావరపూరణమా[తముచే లోకము ఎజ్జనార్యుని మవోభారత 

కవితయములో నొక్కనిగా సంభావించియుండదు. 

కావున చిరకాలానురతృమైన విద్వజ్ఞన విశ్వాసము మేరకు మనమును ఆరణ్యపర్వములో 
నన్నయ [(వాయజాలక విడి చిన దానిని శంభుదాసమవోక వి వాసి ధన్యుడ య్యననియే విళ్వ 

సింతము. అరణ్యపర్వములో నీతడు రచించినభాగము మూడున్నరయాశ్వానములు, సుమారు 
1600 గద్యాపద్యములు. ఇదియొక చిన్న పబుంధమంత యున్నదనుటలో సందేవాములేదు. 
ఎజ్జనకు పూర్వమిట్టి చిన్నచిన్న [గంథ ములను [గంథ భాగములను [(వాయుట విరివిగా లేదు. కాని 

బొత్తుగా లేకపోలేదు. తిక్కనామాత్యుని నిర్వచనో త్తరరామాయణము, కేతనదళకుమార 
చరితము ఉండ నేయున్నవి. నన్నెచోడుని కుమారసంభవము వీనికన్న విస్త ఫ్రతీకలది. అందు 
(వబంధపుపోక డలు స్ఫుటముగాను న్న వి. ఎజి నార్వుని[గంథ భాగము ఆ [పయత్న్మముగనే 

బుతువర్ణనతో ఆరంభించి [పబంధలవణవంత మైనది. పరిమితమైన వి స్హృతి చూచియు, 
(పబంధో చితవర్ణ నతో యెత్తుగడ చూచియు సొరస్వకేయులు దీనిని |పబంధ మేయని నంభావించి 
యుందురు. అది యెజ్జనకును సమ్మత మేఅయినది. అప్పటికి పుట్టిన చిన్న[పబంధములలో నిది 
తలమానిక మని భావించి లోకమీతనిని |పబంధవర మేశ్వరుడని భూషించి యుండవచ్చును. 

విపులళబ్దశాసనుడు నన్నయభట్టు. ఎట్ట నార్యుడింకను యువకవి. మవోకవిత్వ |పూంగణము 
నందు కాలూదుటకు ఉత్సహించుచు సంకోచించుచునున్న చాడు. యువకవియని ఎందుకను 
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చున్నాము అనగా అరణ్యపర్వ శేవము నీతడు |క్రీ. శ. 1810.20 ల నడుము [వాసియుండవలెను. 
నృసింవాపురాణమును ఈకాలమున నే ముగించియుండును, ఎజ్జన జన్మ కాలము (కీ. శ, 1280 
(పాంతమని యూహించియున్నాము కనుక ఆరణ్యపర్వ, నృసింహాపురాణ రచ నాకాలమున 

కీతడు (శ్రీనాథుడు పేర్కొన్న నిండుజవ్వనమునందున్నాడు. తిక్కనసోమయాజి “మవోకవిత్వ 
దీజావిధి'ని పాయము [వాలుకాలమున నే అందుకొనెను. మవోభారత రచన్యాపార ంభ 
మువ్వూర్తమున కితడు పరిణతవయన్కు- డై నాడు, నన్న యభట్టుకూడ మహాభారత రచనా 
పారంభకాలమునకు వండ బారువయన్సుకల వాడై నట్లు తోచును. ఆతడిప్పటికి “అవిరళ 

జపహోమతత్సరుడుిగ దా. వీరితో పోల్చినపుడు ఆరణ్యపర్వ శేషపూరణమునాటికి ఎట్ట నార్యుడు 
యువకుడే. కావుననే నన్న పారుడు నిర్వహించిన మవ్శోగంథమును తాను చేబట్టుటకు 
ఆధికారముకలదా? యని శంకించుచు, నన్నయభట్టు 'సరససారన్వతాంశ [పళ స్తి తన్ను చెందిన 
దని విశ్వాపమువహించి, భయముతోను ఆత్మ(పత్యయముతోను ముందుకు దూకి నాడు 
కంభుదానుడు. 

ఆరణ్యపర్వమును పూరించుటకు నంకల్పించునప్పుడు ఎజ్జనార్యునిచి త్తవృ త్తి 
యెట్లుం డెను! నన్నయ తిక్కానలమీదిభ క్రిచేత వారు అసమగముగా విడిచిన యరణ్యపర్వ 
ఇాగమును[వాసి, వారారంభించిన మహోద్యమమును సంపూర్తినొందించుట. ఇందుకు తన 
క ర్లతకలదో లేదోయను వెపు. నన్నయభట్టు సారస్వతతపస్సులో లేళభాగము తన్నుసం|కమించి 
తనచేత అమవోకార్యమును 'సేయించుననువిశ్వానము. వినయశీలుడగుటచే ఎజ్జ నార్యుడు 
కర్తృత్వ బాధ్యత తనమీద పెట్టుకొనదలపలేదు. బమ్మరపోతరాజు భాగవతరచనాసందర్భమున 
భావించిన క్లే [(వబింధపర మేళ్వరుడును తలపోసియుండును. 

పలికెడిది భాగవతమట 

పలికించెడి వాడు రామభ|దుండ(టనే 

పలికినభవవారమగునం౭ట 

పలికెద కేల్ొెొండు గాథ( బలుక గనేలా, 

“నన్నయ తిక్కనలు చూవినతోవ పావనంబుో అని యాతని నిశ్చయము--అందుశేత 
ఛారమంతయు శబ్దశాననుమీద నిడి సాగిపోవదలచినాడు. ఇవ్పుడాతని లక్యుములిట్లున్నవి. సాధు 
జనవార్ష సిద్ధికోరుట. తత్కవితారీతియు కొంతదోవ-అనగా నన్నయ భట్టారకుని రచనా 
విధానమును సాధ్యమైనంతవరకు అవతరింపజేయుట. కవీం[దకర్ణ పుటవేయముగా కవిత్వము 
చెప్పుట. ఈ మూడవ లత్యుము మొదటిదైన సాధుజనవార్ష మునందు గ తార్జము కాలేదాయని 
తోపవచ్చును. కొంచెము భేదమును మన మూహింపవచ్చును. మహాభారతము ధర్మ పథాన మైన 
[గ్రంథము కావున అది యనమ[గ్రముగ నుండిపోయె నే యని కించపడు వాగు సాధుజనులని మనము 
నం భావింపవచ్చును. అడి పూర్తి యైనచో వీరు వార్షింతురు. ఇంక రసదృష్టితోను జొచిత్యదృష్టి 
తోను పరికించి తలలూచువారు కవీం[దులు. వీరినికూడ మెప్పించుటకు , [వబంధపర మేశ్వరుని 
యత్నము. లేదా నన్నపార్యుడు తనకవిశాలకణములుగా పేర్కొన్నవానితో నివి సంవ 
చించునని భావింపవచ్చును. 

ఖో 
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“*సార్రమతిన్ గవీందులు (పసన్న కథా కవితార్థయు కిలో 

నారసి మేలునా నికరులశర రమ్యత నాదరింప నా , 

నారుచిరార్జ సూక్తి నిధి నన్నయభట్టు” 

ఎక నార్యుడు చెప్పిన సాధుజనులు |పనన్న క థాకలిార్జ యు క్రిని గోరు వారు. అచ రరమ్యుత: 

నాదరించు వారు కవీం[దులు, ఇట్లుభయవర్షముల వారిని ఆనందింపశేయు భవ్యలమ్యుముళతో 

అగణ్యపర్వ శేషు ర్నదనకు నడుముకట్టినాడు ళంభుదాసుడు. 

'తత్క వితారీతియు గొంతతోవి అను మాటలయందలి నముచ్చయార్థముచే అస్మదీయ. 
కవితా[పాగల్భ్యమును గూడ కొంత చవిచూపుదునను యు కృసంకల్పము ఆకులచాటు వూవువ లె 

తొంగిచూచుచుండ వచ్చును. అంతమాత మాళ్ళ శ్రవిశ్వాసము లేనివాడై నచో ఎజ్జ నార్యుడు మవో 

భారత పూరణమునకు సావాసింపగలడా! అట్టుళానిచో నిచ్చటి సముచ్చయార్థముచే తనకు 

ద్వితీయకవిళా గురువైన కవి! [బహు తిక్కన సోమయాజి కవిశారీతినిగూడ కొంత |పదర్శింతు , 
నని వ్యంగ ఖ్ విలననముతే నూచించి యుండవచ్చును. నన్నయ తీకనల మార్గములను నెండింటిని 

(ప్రతిలించింపచేయు చు, తనస్వకీయ స్వత ౦[తకవిళారీతిని వెలయించుచు రచనజేయనెంచినవాడు 

ఎజ్జ నార్యుడు. “ ఇవలతయానుసర్పత్యుఖేచ యేయమ్ యథాతథమ్ భామోోఅని యాం |ధ 

భాపనుగూర్న్చి యాం[ధళ బ్బ చించామణియందు వాగనుశాననుడు నుడివినదానితో దీనిని పోల? 
ta 

వచ్చును. నంన్మృత [పాకృతములు మూలముగా గలదీమొనను ఆంధ భాష తన (వ త్యేకతను 

నిలుపుకొనుచుసనే వర్తి ల్లినట్లు నన్నయ తిక్కనల క వితారీతులను కొరితవట కను నరించియు. 

స్వతంత్ర గమనముకలది |వ్రబంధవర మేక్వరుని సరస్వతి. నన్నపార్యుని మూడవక విలా లక్షణ మైవ 
a , ఎ నానారుచిరార్భనూ క్తి నిధి” త్వమున్న ది. దినివకంస రాలేచేమని తోవవచ్చును, | వ ౮ 
వితలో నీగుణము [పధానవుగా నున్నవని (శ్రీనాథుడు మనకు తెలియజేసి నాడు, 

ఛి oe og ట్ n తాం! పరిఢపింతు ; | పబ భభ పర మెళ్వరుని ౩వ సూక్తి వై చి|తికొకా దై గైమాటుి ి రారకీఖండ ము. 

జ! “తద్రచనయణకా నారణ్యవర్వాశేసముి ను ఎలు జనా రురు పూరించుటలోని యుద్రేశ మేమై 

యుండును? ఆరణ్యప పర్వము [వాయుచుండగా నన్న షైయకట్టు చేములవా 

దివంగతుడ య్యిన ను వాడుక లోకముజో నుండుటచే తనకు 

భయపడి నన ఎవ యపేరశే .! జో శే గ అగో! 

వాడ భీమకవి శావ|గసన్తుడై. 

ను అట్టియకుభపా_ప్తికలుగునని 
భాగమును వెజయించెనని చెప్పుదురు. ఈ; వవాదనము 

చే 

అప్పుకవినాటిశకల దం కుభాకుభగణవుల వివరంచుచు (478) నగణమునుగూర్ని యాతడిటు జీ ఇ] ag) 

ఉక్. జజ | . , | వాసి వాడు, నః ౯+. పిమ్బ కాంధో చాక బవ ళాకరంటటణగాన సక లభోగ పరంబని నభోదయంభు 
ణా శకి అ or తమ! 

నను నస్యాడోయనదాోంన న్ కాళిరారుండుకు, అణగ కిన 6౩ బుగండు. భీమకవి ఇావ 4 
“| a) " “ " అ ths 

bp 151 ba ఖా 2 గ 

య. ఎదరు ఇకా స దాగరకు యని శంభుతానుంకును.” బిబుడె న 
య కొల 

/. ణి ణి వళ sli fr అ షీ ey mw a! ల్ లే శ కం దాస మనను సి యిట పవాాగముు అకు పెరి యుండ శి యువి సం చేహాముజనించు న్న 
LT) pe మి అల్ల Tr TN నం ఢా కలో ches mu fr mn a, అ a వా ను వమన మళచాలమంటంని శి క వాసన కు అతులు కాకపోవచు ను అయినను వాగు 

| సన సస m వ్ బైన neh w క Fae 

“క్రైలారులును స్థ! వక్టలును అగుటచే మూఢులనన్మకములకులోనయి. సత్కార్యాచరణకు 



71 

నుండి విరమింపరు. ఈనీతినే యెజ్జనమహోకవీ మనకు బోధించినవాడాయెను. పాముకాటు 
చీరతో తుడిచికంతమా [త మున పోవునా? "వేరుమార్చి నన్నయపవేర | వాసినంతమ్శాతమున 
భీమకవి శాహషృవభావము పరా స్తమగునని శంభుదానుడు భావించియుండునాః! అందుచేత 
'నన్నపార్యునియుదలి భ_క్త్య్యృతిళయముచేతను, ఇది తనతొలిరచనయగుటను, (గంథ భాగము 
మవోభారత సమగ కావ్యర్భృష్ట్యా మిక్కిలి చిన్నదగుటచేతను దీనిని తొంటికవీందుని పేరనే 
చెల్ల నిమ్మని నిశ్చయించి ఎజ్జ్రన తన నిగ్గశ్చరన్వ భావమును (పకటించిన వా డ య్యెనని మనము 

విళ్వసించినను తప్పుకాబోదు. 

నగ్నుపా ర్యుని ని కవిశారీతిని ఎజ్జనఎట్లు కొంతలోపింపేనెనో విశ్లేషించిచూతము. నన్నయ 
క వితాగుణ ణమైన [ప సన్నక థాక విశత్వమున) ఎ ఎట్బ నార్యుడు వాసిన పరీతీతుడనురాజు చరి తయందు 

(లెం 4.5! ర) చూడనగును. కథను (పసన్నముగా అనగా నవాంతరక థాసంకళ్లి షత లేకుండ 

నడపుటయు, నం; గ వాకథనము, సులభనస్మ్ఫూ ర్తి రికల రసొలంకారవిన్యానము = = దని | పనన్న క థా 

క వితత్వలతణములుగా భావింపవచ్చును. నన్నపొర్యుని రురుడు పమద్వరకథ , తవతీసంవరణుల 

కథ = ఇట్టివి | పసన్నక థాక థనమునకు లక్యము లుగా చెప్పవచ్చును. ఎజ్జి నార్యుని పరిశీతుని 

వృత్తాంత మునందివి చక్కగా సమ్మేళనము నొందినవి. నంవరణునివలెనే పరిశితుడును వేటకు 

బోయి యుకలతాంగి నరణ్యమునందు చూచి యామును | పమించెను. అంత వారికిట్లు సంభానణ 

నడచెను. 

“ఎవ్వరి దానవంబుజద శేకణ యేకతమిట్టు లేల నీ 

వివ్యన భూమియందు జరియించెదు నావుడు. దం డిపంపునం 

దివ్వనభూమియందు. జరియించెద సద్వరుంగోరి కన్య చే 
నెవ్వరిదాన(గావలయు నేర్చుడ6జెనస్సుము రాజనంద నా” 

పరికితుడాకన్యను తన దానినిచేసికొ నెను. కాని యొకపూర్వనియమముచే నామె మడుగునందు 
మునిగి మాయమయ్యొను. రాజు తద్వియోగమును భరింపలేక మడువునందలికప్పలు తన 
.[వియశకాంత శపనారించెనని కనలి, ఎక్కడ మండూకములు కనబడినను చంపవలెనని యనుచరుల 

కాజ్జ్ఞాపింపగా వారు నిర్ణయులై  'భేకవధ గావింపజొచ్చిరి. ఈనన్ని వేళము రురుడు పాములను 
జంపువృ త్రాంతమును బోలియున్న ది. మండూకనాయకు డెట్లో వరిషితునొప్పించి రవ్పలవధను 
నిలుపుజేయించెను. సవాన్రపాదుడనుముని రురునిశ్తు సర్పమాతమునుండి విరమింప జేసె 
కరుణాత్మక మై సంయమనముతోగూడిన సం|గవాకథనమునకు సావి(తీనత్యవంతులకథను 
"వేర్కొనవచ్చును. 

(పబంధపర మేళ్వరుని 'యకరరమ్య తాగుణమును అడుగడుగునకు మనము (వత్యతీ 
'రింతుము* అక్టిష్టమై సంభావణాత్శకమైన వచనరచనయందీతడు తిక్కననుమించును. 
నన్నయకీడగును. ఇం[దుడు కుమారస్వామితో విన్నవించుట (క-5-227) “ఏనుదే వేంద 
పదవినుండ నోడుదునెట్టనిన భవదీయ శేజోవిశేవషంబులు సూచి విస్మితులై కొందటు నీకు నింద 
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పదవియందు వేడ్కపుట్టినట్టుగా శేయేనిం జెప్పినావలనం గొఅగామి కల్పించి నీకును నాకును 

కేదంబుసేయం జూతురు చానం బేసి నీవు కుపితుండవయి నాయెడంగృపదప్పిన నెవ్వారికి వారింప 

నలవిగాదు.” ఎట్ట నార్యుని విశపకవిశాలతణముగా (శ్రీ నాధుడుగ్గడించిన సూ క్షి వై చి[తిగూడ 

ఎడ నెడ భాసించుచు'చేయుండును. ఈలకుణమును సామెతలు, అర్థాంతరన్యాసములు, నానుడులు 

మున్నగు వాని పయోగ మునం దేకాక మృదుమధురము చమత్కారవంతమునై న సంభాషణ. 

శే_లియందును చూడదగును. “వేడ్యనూనినవా(డు దోసమెబుంగునే” (8-4-889), ఎరవు 

నతమగు 'నే (బంతీ 946) కొఅవిగెని వెట్టి నే తల(గోంకికొనంగ (8-5-20) పతి కార్యసిద్దిసలుపు, 

జనులకీచన వెందును జనునశాచె (8-7-10) అతీశథయముగబుద్దిమంతు(డగు బుధసేవన్ (3.7428) 

రాకసాంగనలతో సీతా చేవిపలికిన తెంపుమాటలు 

అమ్మలార మీవలసినయట్ల చేయు. 

డింక నేటికి. దడయంగ నేను రాము 

దప్ప నొండొకపురుము జిత్తమున6 దలంప 

నింతనిజము నాకును జీవికేచ్చ లేదు” (8.6౬92) 

(పబంధపర మేశ్వరుడు తిక్కనసోమయాజి పలుకుబళ్ళను, రచనారీతులను, కవిత్వపు 
మెలకువలను తరచు జ్ఞప్పికి తెచ్చుచుండును. మునిపత్నులయెడ అగ్ని దేవుని కామవికారము. 
(చౌపది యెడ కీచకునివ_ర్తనమువలె నున్నది. 

“అతివలు దన్నుంకేరుటకు నాసవడుంబొరిం జేరుచోటనా 

యతవిలసచ్చి ఖా[గముల నల్లన వారలనంటు. గ "తుకం 

బతిశయమై తదంగలతలాదటం గాంగింటం జేర్పుంగోరుం గం 

పిశధ్భతీ యె కలంగుం గడు బెల్లగు రాగర నంబుముంపగా జా” (E51౪7) 

(పసిద్ధమైన తిక్కనపద్యము - కలగెం దోయధిన_ప్తకంబు గిరివర్షం జెల్లి నూటా డె. ఇత్యాది రచనకు 

దీటుగా కుమారస్వామి [(వళయభైరచారాన ఫీషణంబుగా నారు. టను ఎట్టనవ ర్లించెను, 

“కులశై లంబుల్యుగక్కువంగద లె దిక్యుల్ వయ్య 

లయ్యెన్ మహీవలయంఅణుత యు దర్జిరందిర గ” (తి=5్-208), 

అరణ్యగమునందున్న | దౌపదినిజూచి పై ంధవుడా వెను మోహించి యనుచరుడై న కోటికాన్యుు. 
డనువానిచే నసంచేశముంపెను. వాజీవందర్భన, “వన  వరికికమాకులు సింహావిలుని[వలాపమును 

దలపంచును, 

a , అయన ల eR ళో పొలంత నీదుజీవి తక్ళరుడగు సుఖజవి ఆ తుం 

డవ్షం డబల నీనామమై యి:ంవుమిగులు 

శబ్ద మెయ్యొది నాకు నిజంబునెపుము” (8-6.151) 
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_కౌపది నైంధవుని భంగించిన విధముకూడ ఆమెకీచకుని వెఅపించినవిధముగ నేయున్నది. 

(8-6-174 నుండి). పరివోసమాడినట్టు వ్యంగ్యరీతిని మెత్తగా మందలించుఓయు నీతడు తిక్కన 

వద్ద నేర్చిన మెలకువయే. 

(చౌపది సత్యభామతో నన్నమాటలు 

“మనసొప్పదు వురుషోత్తము 

వనితవుగాందగవు నీవు వనరువానయనా” 

అని మేలంవుంజందంబున దచానివివకహీనత యెటుకవడ నాడి (బెంర్ ఎవం 

వా|శలనం భాపణమునకును వారిచే ప్ప లకును పొత్తుకలుపు వద్ద తికూడ తిక్కన నెట్టిన యొరవడియే. 

ఘోషయా|తకు పోవుట కై ఉపాయములాలోచించు దుర్యోధనాదులకు రాతియంతయు 

విచారింపగా నొక ఉపాయముత మైను. 

“అంతం బవాసితముఖు లై 

ఒండొోరుల చెయి సఅచినవ్వుచు నమ్మువ్వురుం 

దతథుణంబ సమంగనామభధేయుండై న గోపాలకు 

నొక్కనిం గఅపికొని” (3-5.859) 

నన్నయక విశారీతీని తోపింపకేయుటశై_ ఎజ్జ నార్యుడ వలంబిం చిన పద్దతులలో శబ్ద శాసనుని 
ఛందోమార్గ్షమ.లనవలంబించుట 'యొకటియని చెప్పవచ్చును. ముఖ్యముగా నన్నయసీసములు, 

అట వెలదులు. తేటగీతులగతులను [పబంధపర మేశ్వరుడు బాగుగా పాటించెను. సీసములరీతులను 
గూర్చి అనంతామాత్యుడు, అప్పకవి మున్నగువారు వేశ్వేరువిధానములను సూచిం చిరి. 

అనంతానూత్యుడు వదిరకముల సీనములను కల్పింపగా నన్నయభారతమునందు. స _ప్హవిధ 
సీసములున్నట్లు అప్పక వివాకొ నెను. ఒశేపాసాతరమును కీ స్టలములందును పాటించనచో 
నర్యతః (పాననీసమని యనంతునిమతము. అనగా నాలుగు వెద్దపాదముల 8 దళములందును, 

ఎత్తుగీతి లేక ఆటవెలది 4 పాదములందును దళమునకు శెండుస్థానములచొప్పున 24 స్థానము 
లలో నొక "కేయకళము పానముగానున్న చో అది సర్వత ః| పాససీసమనుట. ఇట్టియే "కాశ ర 

(పానములు 18 స్థానములలోనున్నచో ఆఅక్కిల్మిపాససీసమనియు, 6 చోట్ల ఒక్షేపాసాడర 
మున్న చో సమ్మపానీనమనియు అనంతుడు వ్యవస్థచేసెను. సమ, పొనసీసమందు పెద్దపాదములలో 
4 చోట్ల్టను, గీతమునందు జేసిపాదములరెంటను |పొనయతియుండుననుట. అన్ని స్టలముఐందును 
వడినియమముగలది అక్కి లివడిసీనమని యాతడు పేరిడెను. ఇంక అప్పకవి దీనిని మణి యొక 
విధముగా దెల్చెను. యతిగాని [పాసనియమముగాని ససమంతటనున్న చొ సమసీనమనియు, 
ఎనిమిదడుగులందు [పాసనియమమున్న చో సర్వత ః|పాససీసమనియు నాతడు సిర్చేశించెను. 
ఆరం|ఘులయందు [పాసనియమముగలడి అక్కిలి |పాససీనమనియు, మొకట నే ముతురేము వడి 
న్థానముననున్నదో తుదవజకును దానినే నిల్పినచో నది వడిసీసమనియు, పదఖండములయందు 
[పత్యేకయతులు నిల్చినచో అవకలివడిసీనమనియు అప్పకవి చెప్పెను. 
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ఎజ్జనార్యుడు ఆరణ్యపర్వ శేపములో వాడినసీసములు, గీతలు, ఆటవెలదులును అప్పకవి 

విధానమునకు దగ్గరగానున్నట్లుతోచుకు, అరణ్యపర్వము నొల్లవ ఆశ్వాసమునందు ఎట్ట నార్వుడు 

శర సీనములు, గీతములు, ఆటవెలదులు [వానెను. వీనిని విశ్లేషించిచూడగా నాకీ | క్రింది మూసలు 

లభించినవి. యు= కుతి, పౌ= పాసము. 

య 
1. —_ ఓలి పద్యములు 
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వీనిలో మొదటిది చెద్దఅడుగులందును గీతి లేక ఆట వెలదియందును యతినియమముమా త మే 

కలది. రెండవరకము అంతటను |పాసనియమము కలది. మూడవది 'పెద్దపాదము మొదటియడు 

గున యతియు, రెండవకాలమున [పాసమును, గీతి]. పాదములలోయకియు లెంక పాదములలో 

[వాసయు పాటింపబడినది. (34-163) పదర్గామును ఉదావారణముగా గొనవచ్చును. నాల్గవ 

మూసయందు మూడవచానికి భిన్నముగా వెద్దపాదము మొదటిదళమున [పానయు "రెండవ 

దళమునయతియు, ఎత్తు గీతియందు !, శి (బేసిపాదమ.ల్ఫులో |ప్రాసయు, 2, 4 (సరిపాదములుతో 

యతియు కూర్చబడినవి. ఐదవరకమునందు వెద్దపాదములు పూర్వదళములందు [వాస 

నియమమును, ఉత్తరదళములందు యతియు, ఎత్తుగీతియంత టను యతివిధానమునుకలది. ఆరవ 

నమోనాలో పెద్దపాదములన్నిట యతియు, ఎత్తుగీతియందు బేసియడుగులయతియు, సరియడు 

గుల [పాసమును పాటింపబడినవి. 8,4 మూనలందలికూర్పు సాధారణముగా స్వతం|తగీతములు, 

ఆటవెలదులందే నడ చినట్లున న్నది. వూర్తిసీనీములం దీ[కమము విరళవిరళముగాశే కన్చించినది. 
కొన్ని చోట్ల ఈనియమము తప్పినది. కవియట్లు ఉద్దేశించి గయే (వా 'సెనో పాఠము తప్పినదో 

తెలియదు, అచ్చటచ్చట అఖండయకిగూడ గోచరించినది. B.4.146 ; 8.4182; 85.53; 

జొంర్కి వంటివి ఉదావారణములు కాదగును. 

మఛ్య్యాక్కర: 'వయోగమున నందు (వబంధపర మేశ్వరుడు నన్నయమార్షము నవలంబింవక 

స్వతం|త్రించెను. నన్నయ ఐవవగణము మొదలయతిని పాటింపగా, ఎజ్జనార్యుడు తనమఛ్యాక్కర 
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లలో నాల్లవగణము మొదట యతినిగూర్చెను. ($=ఉంకి[0). అప్పకవిలవణము శంభు దాసుని 

(పయాోగమున కనుగుణముగ నేయున్నది. నన్న పారుడు మభ్యాక్కరలను విరివిగవా డెను, 

నవ్నయభారత భాగమునందు శీ6 మ ఛ్యాక్క.రలుండ గా, [పబంధపర మళ్వరుడొ శ ఒక మధ్యా 

క్కృ-ర[వానను. నన్నయకుపూర్వుము, అనగా యుద్ధము ల్లుని బజవాడ శాసనమున ను, నన్నయ 

కాలమునందును జాతివృ త్తము అనదగిన మధ్యాక్కర, తరువోజ, మున్నగునవి ఆనక్రితో వాడ 

బడుచుండినట్లుతోచును. ఎతజ్హై]పగడ కాలమున కవివాడుకలోనుండి తొలగినవి. నన్నయకవిళా 

రీతిని కొంత పదర్శింపదలచినవాడుగాన శంభుచాసుడు మచ్చునకొక మధ్యాక్కరరచించెను. 

ఎజ్జిన భారతభాగములో రెండు మధుళాక్కారలు వచ్చినవి, (3-6-552, 8.7809) 

నన్నయ మధురాక్కరనొక్క_మారే | పయోాగించెను. (1-449) ఈపద్యలతణమునందు నన్నయ 

ఎజ్జనలనడుమ భేదము లేదు. అప్పకవిఅతణమును వీనికనుగుణముగనేయున్నది. నన్నయ 12 

తరువోజలను, ఎజ్జన రెండుతరువోజలను రచించిరి. 

నన్నయ[పయోగములను దలపించు మజికొన్నింటిని గు ర్తించుచున్నాము. 

వ షసష్టీనగాగమము - - కర్ణమునఫలంబు (8.4168) [వళ ంయంబున కీడు (8-4-280). 

ఒకవిభ క్రికి వేరొకవిభ క్రి వయోగించుట. చత్తుర్ధికివస్టి. విలావమునేనెవారికిన్ (8-5-555). 
తృతీయకున_ప్పమి. తం| డివంపునందివ్వనభూమి (4.828) 

2. శబ్ద వయోగము - అకారాంత నపుంసక ములమీద “ముివర్ల విరవాము. వాదము. 

వాదు (కిక-£01) ధర్మము - ధర్భ్మువు నన్నయయంచే కలదు. ఎజ్జనార్వుడు దీనిని నమానమందు 

కూర్వెను. వనితాధర్మువు (3.7882) “వాి[పతి గకారమునకువ కారము ఎలుగులుఅనుటకు 

ఎలువులు. (8-7-99) నేము అనును త్తమవురువ బహువచనరూపము నుటముగా నొకచో 

గాన్పించుచున్నడి. “ చేవనేమంద అము”; కి=-14). చేళ్యనిత్యసమానవి శాంతి కుదావారణము. 
" ఉక్కు అియను శబ్ద పయోగమునందు కాన్చించుచున్నది. వాల్లునకు 8.820 సద మును 

ఆచ్చునకు 26-845 పద్యమును చూడనగును. ఒటాయుశబ్దమునకు జట-[ఆయు. అనునట్లు 
పదచ్చేదము 8.8-846ల* కన్పించుచున్నది, ఇదివువ ర్లవిరహిత రూపముతో [పయోగింపబడినది. 

జటాయునెజుంగ సెయంచు. 

రేఫనంయు క్త మైనష్పుడు తత్చూదూ ర్వ్వాతర ము గురువు కాకుండుట, “గాండివపవన, ేరిత” 

ఇచ్చటనకారము గురువుకా లేదు. ఇట్టివిధానము నన్నయకును నమ్ముత మైనట్లు ముందు వేర్ణానిన 
మధ్య్యాక్కరనుండీ యు దావా ర్రి అవవచ్చు ను, “అన్న [పదాతయుశు భయ శాత” Ld 4 

ఇచ్చట రేఫసంయు క్షపూర్వాతరము గురువగుటయు శాకుండుటయు వై కల్సిక మనితేలు న్నది, 
అన్న! వడాత యన్న వుడుంన్న గురువగుటయు, భయ (కాతయన్న ప్పునుంయంగురువు కాకుండ 

టయు చూతుము. పార్టివపాగసరుండు _ ధర్భనుతుపన్సు=లి-క.41రిలో శ భుచాసుదును 
రేఫసంయు కృపూర్వమును గురువు గా[పయోగంచెను. “క సంయు _క్షపర్ణ్ణ మునకు ఎజ్జంక పి 

"చికారముతో మై తీచూపినాడు. 'చరితమత్యంత ధర్శనూమ్మంబుకర మ లీంభ్ఎ3. నన్నయ 
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కకారమునందలి కంశ్యాతమరముతో నే మై తి పదర్శించెనందురు. “మ్యతియవంళ్యు క్రై ధరణింగా 
వగయుట్టినిఅని శబ్దళశాసనునిిపయోగము. నిశమ్యముతరువాత విశేషణముల[పయోగమును 
లి.4.81రిలో చూడనగును. ఇంద్రజిత్తునకు - ఇ౧|దజి = యను ప్రయోగము వీఎ'7-121 లో 
కవి వేసినాడు. 

ఎజ్జ నార్యునకు. లుంటాక (వయోగమునందు పీతి. దీనినాతడు "రెండుమార్లు వాడెను. 
లంకాలుంటాకుండుద్యల్ల ఘుతర-9-7-91, ఆఖలలోకలుంటాకు(డు-98 7-159. లుంటాక శబ్దము 

శాసనక విత్వమునందును కాన్చించుచున్నది. కాకతిగణపతి దేవుడు చౌండసేనానియను వీరునకు 
“ద్వీపీలుంటాక* అనువిరుదు [వసాదించెనట. చౌండదండనాధుడు సము [దద్వీపములనుండి 
రత్నములు తెచ్చి గణపతిచ| కవ ర్తి కోళాగారమును నింపినందుల కె యాతనికీవిరుదములభిం చెను, 

ఫ్ ధాతు వయోగములు - అనుభవింపంజాలివి 8.4.17! అనుభవింపవలసినవియనుట. 

మీరుధివ్యులరు  శిీ-4-!80 జననంబునొంది నారరువంటివి. ఎజింగింపకుండు వాడ య్యెమదిన్ 
8-6-51, నమ్మగ నేరనయ్యెదన్ 8-7-460. ఇచ్చట అగు ధాత్వనుబంధ|పయోగము. ఇట్టిర చన 
నన్న పార్య్యునకు సహజము, నొంచినట్టిద య్యెడు లీ.7-215 నొప్పించినట్టగుచున్నది. వర్తమానా 
ర్థమున తద్దర్శ్మము, ఆశీరర్థక మైన “ఎడుివర్షకము బహువచనక ర్హలతో నన్వయించుట. ఆశ్వినుల్ 
భువనములర్మ-చం|దులును బుత్తక నిన్ గృపం గాంచుచు జెడున్ 8.7.48. మరగుి ధాతువు 

ఎజ్జనలో మంచియకర్డమునందున్నది, భర్తబాగుగమరగన్ 8-5-518. చేడీధాతువు నించ్యార్థమున 
వాడబడుచున్నది- కర్మార్భక[వయోగము = పతరంబపల్క-ంబడున్ 8-4-190. 

(ప్రబంధపర మేశ్వరుని క విత్వకళ_ఈయనక విశ్వము సవాజ మె, ఉచిళాలం కారరంజిత మె, 
భావపుష్టికలిగి, ఆత్యు క్తులకు వెట్టిమొబ్టి ఉక్చేవలకును దూరమై, ఆర్ష రీతికి నన్నిహితముగాశే 
ఉండును. రసానుగుణ మైనరీతిని వచరించుట్ట కైెకాబోలు కొన్ని సందర్భములలో నీమవోకవి 
ఓజోగుణయు క్షమైన రచనశేయును. ఈగుణము నన్నయయందుకం“కు తిక్కన సోమయాజి 
యందును, తీక్కనను ఒరవడిగావెట్టుకొన్న శంభుదానునియందును భాగుగాకనబడును. 
(పబంధపర మేశ్వరుడు లోకజ్జుడు, | పకృతిని చక్కా గాపరిశీలించి సానుభూతితో వర్షింపవగల వాడు. 
గంటమునె త్తికొనుటతో నే 'స్ఫృురదరుణాంళురాగ "అని మనోజ్ఞ శర శ్కాలవర్ష నచేవ నాడు. ఈతడు 
రా మోపాఖ్యానమునందు మోయలేడిని వర్ణించిన విధము (8-6-827) మిక్కిలికవాజముగనున్న ది. 
చానివివిధచేష్టలకు అనుగుణముగ వివిధ[కియలను వాడుట చమత్కార హేతువుగనున్నది. ఈకవి 
చేసిన పంపాసరోవరవర్ష నము లలితసమాసభఘటిత మె సుందరముగనున్నది. (క8-6-కిర41 వంపా 
సరస్సునందు గృవాస్థ్రధర్మ ముల నారోపించుట కడ.సొంపుగానున్నది. నాటక మునందు వతాశకా 
స్థానకము రసోత్కట హేతువగున శ్లే (పబంధమందును ఒక్కొక్క |పక్ళతివర్ణ నము తళ్ళన్ని వేళ 
గతరసదీ_ప్రికి [పజ్వలన హేతువగును. సత్యవంతుడు క తిపయక్షణములలో యమపాళబద్దుడు 
కాబోవుచున్నాడు, తనకు'రాబోవు పమాదము నాత డెరుగడు. ప్రియుశాలిని రంజింప జేయుట. 
లలితరుండర [పొ ఎ్రతిదృశ్యముల నాతడా మెకు చూపుటకు ఉత్సుకుడగుట విధి వై పరీత్యమునకును 
రసాగ్గ వక ల్లోలమునకును వశాకస్థాయి. 
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కమనీయకమలినీక ల్లోల వీధుల 

గదలురాయంచలగతుల యొప్పు ల 

బహుపుష్పపల్టవ[పకర చితితములై 
తనరారు తరులతాతతులసొ౦పు 

[బియుండు వేలు వేజ పీతి మైంజూపుచు. | 

జెప్పుచును జనంగ(జిగురుంబోండి. | 

గనుచు వినుచు నిగ్వికారసల్లాపమిం 

పార నతని తెజుంగు నరయుచుండె. (87.213) 

"తారతమ్యజ్ఞానముచేతగూడ భావసంతోభము రస|పదీ_ప్తియు గలుగుట ఎజ్జనార్యుడు చక్కగా 

గుర్తించెను. 

ధరణి నాథతనయు తనువున (| బా దేశ ఓ 

పరిమి తాత్నుండ గు చు (బబ్వరిల్లు 

జీవువెడలందిగిచి చెచ్చెరనతిదీర్డ 

భయదపాళనికరబద్దుం జీని (87-21 9) 

జీవుడు - | పా దేశమా తుడనుటచే మవోకవి సం్యపదాయజ్ఞానము నూచితమైనది. యమపొళము 

భయదరీర్హ మనుటచే తారతమ్యుస్ఫురణయు జనించి యొడలు జలదరించును. సావి తీనత్యవంతుల 
కథానిర్వవాణమునందు ఎజ్జనార్యుని యుత్తమకవిత్వకళ దో్యోతకమగుచున్నది. 

ధర్మ వ్యాధో పొఖ్యానమునందు మవిొ వేదాం ార్టములను శం౦భుదాసకవి సుగమము 

చేసను. 

రా మోపాఖ్యానమునందలి విశేషాంళములను స్వర్షీయ "పెండ్యాలసు[బహ్మాణ్యళా(స్త్రీగారు 

విపులముగా చర్చించినారు. వాల్మీకి రామాయణములో లేని నూత నాంశము లెన్ని యో దీనియందు 

గలవు. అందులోకొన్ని = రావణకుంభక ర్హాదుల పూర్వజనృవృత్రాంతము; వాలిను(గీవులు 

యుద్దము చేయుచుండగా హనుమంతుడు నుగీవుని హారాలంక తుని చేయుట, |తీజటాక థాసంద 

'ర్భమున అవింధ్యుడను వృద్ద రాతనునివృ త్రాంతము మున్నగునవి. సీత యగ్ని (వ వేశముతచేనినట్లు 

ఎజ్జన వాయ లేదు. రామాయణనన్ని వేళమ. లనుగూర్చి విభిన్న కథ నములు [పొచినమునుండియు 

"వాడుక లోనుండునట్లు తోచును. 

ఎజ్జనార్యుని లోకజ్జాననంవ త్తి (శ్రీరాముడు వారధికట్టునందర్భమున కన్చించుచున్నది. 
అ చు టే వా లు 

ఎజ్జనకు నౌ కావిజ్ఞానము పరిచితము. సము[దద్రమును ఓడలవై దాటవచ్చునని యొకరుచెప్పగా 
"రాముడిట్లు (వళ్యాఖ్యానముచే నెను. “మీరుచెప్పినది యుపాయమేఅయినను, ఇంత యసంఖ్యాక 

మైన వానర సేనకు తగినకలములు తెప్పలుయెట్టు లభించును? ఒక వేళలభించినను నూరు యోజన 
ముల విస్తృతిగల మవోర్థ వమునుదాటుచో ళ తువులు తరుణముచూచి మనమీదపడి నిర్ధూలము 
చేయరా? ముద్రవణిగ్ద్సనములవ లె శూరులమైన మనము తెప్పలో సముదముడాటుదుమవూ”? అని 
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రాఘవుడ నెను (B.746, రాముసిమా ట యెట్టున్నను ఎక, వెగడ కాలమునందు ఆం(ధుల 

సోశకావిజ్ఞానము మిన్నగానే ఉండెను. మల్లా రెడ్డి ఓడ దొంగలనునిర్షించి. మోటుపల్లి కేవును 

పునరుద్ధరించుట  మున్నగుఅంశమ.లు మనకవీందునకు వాగుగాపరిచితములు. కావుననే 

అట్లు చబాయగలిగను, 

ఆరణ్యవర్వ శేషమును ఎజ్బ నార్యుడు రాజరాజనరేం[దునకే అంకిత మొనర్చెను, 

రాజరాజునుగూర్చి నృపనారాయణలిరుదాంక భీమ, సోమాన్వయర త్నాకరహిమ ధామ, మవో 

కావ్య రస పయోజనారూఢమతీ మున్నగు సంబోధనలుచేసెను. కాని యీశనికి రాజరాజ 

నరేందునిగూర్చి పత్యవజ్ఞానము లేమిచే నన్న యననుసరించియే ఈవిశేషణములు వేనెనని 

చెప్పవచ్చును. ఐనను శంభుచాసుడు (పయోగించిన ఒక విశేషణము జాత్సుక మును కలిగించు 

చున్నది. “విచి తాలంళారోజ్జ వల కవిశాలావకలాపిియను సంబోధనముచే రాజరాజన రేం 

[దుడు స్వయముగ .కవియా యని సందేహము జనించును. రాజులను యువతీ మన్మథులన్న శే 

కవిత్వచతురు లనుటకూడ కొపచారిక మే కావచ్చును. ఇచ్చట నొకవిచితాంశమును “పేర్కొన 

వలసియున్నది.. ఆం| ధమ వోభారతమును రాజరాజనరేం[దుడే (వాసినట్లు కొండొక శాసనము 

నుడువుచున్నదని డాక్టరు చిలుకూరు నారాయణరావుగారు ఒక్క చో వాసి యుండిరి. 

ఈ వాదము (పబంధపర మేళ్వరుని చెవినివడియుండునా! ఆతడు చానినేమియు పాటింప. 

లేదనియు నన్నయ భారతక ర్హృత్యమునం దాతనికెట్టి సందియమును లేదనుట నిశ్చయము. 

శివవచాబ్ద సంతత ధ్యానసంసక్తచిత్తుడయ్యు గోవిందగుణాదరనంభరితుడును, ప్రబంధ 

పర మేశ్వరుడయ్యు తనకంబు పూర్వులైన మవోకవులకు ఎడ తెగనీ కు శూవ.చేసిన వాడును, 

రాజాదరమునొందియు నిత్యసౌమ్యమలియు ఆయిన ఎజ్జనమవోక వీం| దుడు తాను ధనుడ 

'తనభాప రమైన యాం|ధభాషను పునీతముబే నెను. 

కీలక సంవత్సర 

వుష్యబహుళ పశాదళీ ॥ ఖండ్ బల్లి ల జీల్రి రంది నం 

మంగళ చొర నము 
li. 1. 1969 



ఉ. వి. సంఖ్య 64. ఆరణ్యపర్వము. సంపూర్ణము. ఇందు £260 హృతములున్న వి. అచ్చ 

టచ్చట కొలందిగా పాడయినను స్థితి జాగుగానున్న దీ. బహుళః 150 సంవత్సరములకు 

పూర్వపు |వతికావచ్చును. నిజామాబాదు మండలమునందలి దోమకొండ [గామమునుండి 

[గహింపంబడినది. దినిని (శ్రీ అమ రేళం రా జేళ్వరళర్శ గారు బహూకరించిరి. 

ఉ. వి. సంఖ్య £05. ఇందు సభా, ఆరణ్యపర్వములు వూర్తిగానున్నఏ. మొత్తము 

264 పత్రములు గలవు. స్టితిమంచిది. | పథమాశ్వాసము చివర" వంగ నామ నంహ్వాత్సర 

ఆషాఢ బ॥ ౧౦ శు[క'వారంరోజున (శ్రీమవోఖారత సభాపర్వం ఆరంభించి ప్లవంగ 

[క వారంరోజున రానీ శెండుఘడియలు ఆయీనర్కిి 

దాశారునరశింగరావు ఆత్మాథకాం కొరకు [ప్రథమా శ్వాసము (వాసుకొ నెను” దీనికి 

సరియగు ఇంగ్లీషు తేది 29-9-1847. ఇమ్టు ఆరణ్యపర్వ (పథమాశ్వాసాంతమున గూడ 

తేదీ యవ్వంబడినది. “ప్లవంగ అశ్వీజ బహుళ” కి జయవారం రోజు సాయం[తం సరికి 

పూ ర్తియైనది.” ఈ తారీఖు 26=10-1847 క సరియైనది. ఇశ్లు స ప్పమాశ్వాసాంతము 

వరకు కేదీ లివ్వంబడినవి. (పతి. “గౌతమీ లై (బరీ. రాజమం[డి. చారిది. 

నంవ్యాత్సర | శాొవణ శు॥ ౩ ళు 

ఉ. వి. సంఖ్య 178. ఆరణ్యపర్వము సమ్మగ్రము, 269 సృతములు. (వతి మంచిని తీలో 

నున్నది. “| పమాదినామ సంవత్సర ఫాల్గుణ శు॥ 7 ఆ॥ న మీవా డేవు కామయ్యగారు 

(వాళిన |ప్రతినుంన్న [కమానను (శ్రీమవోభారతములో ఆరణ్యపర్వము వడ్డాది వెంకయ్య 

కొమాళ్లు నరసింహ్వూలు నాయించుకొనెను"అని లేఖకుడు [గంథాంతమున లిఖించెను. 

దీనికి సరియగు ఇంగ్లీషు శేది. 5-8-1854, “భవ్యచరితుండు అను సీసపద్యమున 

గుడ్డూరుకు బదులు “సంటూరు' అని యున్నది. 115 వ కమ్మ "రెండవ పక్కాను"యింతట 

నుంచ్చి య|రా[పగడగారు చెప్పిన ఆరణ్యపర్వము” అనికలదు. ఆం[ధసాహిళ్య పరిషత్తు 

కాకినాడ. 

ఉ వి. సంఖ్య 174. ఆరణ్యపర్వము. సమ్మగము. 186 కమ్మలు, (పతిమంచిది. చక్కని 

(వాత, మంచిస్టి తిలోనున్నది. (గంథాంతమున “సౌమ్యనామ సంపహ్వూత్సర భాద్రపద 

శుద్ద స ప్పమీ శుక వారంవరకు పిశిపాటి తిమ్మయ్యశాస్తుర్లగారి కొమారుడు వెంకట 

చాను భారతం ఆరణ్యపర్వము సంపూర్ణముగా (వాసుకొ నెను”దీనికి సరియగు ఇంగ్లీషు. . 

"తేది. 24.86.1849. ఆ. సా. వ, కాకినాడ, + 

ఉ. వి. సంఖ్య 127. ఆరణ్యపర్వము సమ[గము. 120 కమ్మలు. [గంథమచ్చట చ్చట 

శిథిలమయ్య్యును చక్కని (వాత గలిగియున్నది. ఆ, సా, ప. కాకినాడ. 



శకి, 

మం 
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ఉ. వి, సంఖ్య. 176. ఆరణస్థిపర్యము., సమ[గము. 281. కమ్మలు. నత్తం వేంక కేళయ్యర్. 

గారు కాకినాడ ఆం[ధసాహిత్యపరివత్తు వారికిచ్చినది. (పతి మంచిస్థితిలోనున్నది. (వాత, 

చక్కనిది. శుభకృతునామ సంవత్సర పుష్య శు॥ 15 ఇందువారం కోకవరం వెంక 

(టామయ్య ఆరణ్యపర్వం "అని [గంఖాంతమునగలదు.ఇది 18.1.1రీ4కితో సంవదించును. 

ఉ. వి. సంఖ్య 177. ఆరణ్యపర్వము. నమ్మ గము. 2658 కమ్మలు. (పతి మంచిస్ఫి తిలోనున్నది. 

(వాతచక్కనిది. “సౌమ్య'నామనంవత్సర |శౌవణ బ॥ ౧౦ సోమ హారంవరు. బాలాం [తపు 

కృష్ణం రాజుగారి |పతినుంన్న [గమానను ఆరణ్యపర్వం నంపూర్జ్చంగా మళ్కి పల్లి జోగి. 

రాజు ఖాసాకు[వాశెను. ( క్రీకుడువూరు నీలకంశేశ్యరాయనమః” అని [గంథాంతమున 

గలదు. దీనికి సరియైన శేది !8.8.1649. ఆ. సా. ప. కాకినాడ. 

ఉ. వి. సంఖ్య 178. ఆరణ్యపర్వము. సమ్మగము. |పతిమంచిది. [వాలు చక్కనివి. 25 

కమ్మలు. (గంథఛాంతమున అతయనామ సంవత్సర ఆశ్వీజ బ॥ ౨ గురువారం వర్కు. 

జొంన్నలగడ్డ వ్యాసులుగారి "పెద్దథ్దొమారుడు కామయ్య స్వం _త్తముకు శ) పార్వతీ, 

పర మేళశ్వురార్పుణముగా (వాసుకొనెను. ఆ, సా. పా. కాకినాడ, 

ఉ. వి. సంఖ్య. 179. ఆరణ్యపర్వము. సమ[గము. శనికి కమ్మలు. (పతి (ప్రాంత చై. జీర్ణ 

వస్థలోనున్నది. చివరికమ్మలు చూర్ణ ములై నవి. (వాత మంచిది. ఆ. సా. ప. కాకి నాడ, 

ఉ. ని. సంఖ్య 180. ఆరణ్య పర్వము, సమ్మగ 931 కమ్మలు. ద్రతిక్రిమిదస్ట్య్ర ము. 

(వాత మంచిది. .తృతీయాశ్వాసాంతమున “ Uy చిమట రంగన్న తీరుగా! వాళి నాడు" అనీ. 

యున్నది. ఆ, సొ. వ. కాకినాడ. 

ఉ, వి, సంఖ్య 182, ఆరణర్ణివర్యము. సమ్మగము, వల8ి కమ్మలు. చేవగుప్తావు భార 

ద్యాజముగారు కాకినాడ ఆం [భనాహిత్య పరివ త్తువారికి యిచ్చినది, | పతిమంచిది, స్తితి 

బాగున్నది. (వాలుచక్క నివి. డి. వ ఆశ్వానము చివర “కాళయు _కీ సంవత్సర (శ్రావణ 

ఐబ॥ ౧౩ ఆడివారం సర్మీ రాజ శ్రీ రావునూరయ్యగారి ళల్వు[వకారం వక్కాలంక 

చెలమయ్య [వాళి యీ [గంథం దా౭లువేఇెను. "అని కలదు. [గంథాంతమున క్ జంట 

యు క్ సం! రఆశశయుజ బి! ౫ బుధవారం సర్మా ఆరణ్యవర్వం సాంతం7గా రాజు క్రీ) 

పిఠాపురం కావురస్తులు రావుకరవ సూరయ్యగారికి రాజ శ, చెలి కానీ వెంక |[టాయనిం 

గారు | వాళి (శ్రీపర (బవ క ర్పణాంగా యిచ్చినారు * (27-10.1558) అని కలదు.ఆ.సా,వ 

కాకినాడ , 

ఉ. పి. సంఖ్య. 188. ఆరణ్యవర్వము., నమ్మ గమ = EDD కమ్మలు. కొద్దిగా [మిద ప్ల మము 

అక్క డక్కడ కొన్నికమ్ములు పోయి నవీ. “పింగళినాము నంవత్సర వైశాఖ బ॥ ౨ సోమ 
వారం వరకు మామిడివడి గోవించా చార్యులు గండవరం వెంక (టామరెడ్డిగార్మి.. 

(or 

[వాసియిచి చిన ఆరణ్యపర్వం చళుర్ణా శ్వాసం సంపూర్ణ ౧”అని చతుర్హాశ్వాసాంతమున 

లేఖకునిశే | వాయఃజడినది. ఇది 11ీ=5-1355 తో సరిపోవును. అ. సా* ప. కాకినాడ, 
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ఉ. వి. సంఖ్య 184. ఆరణ్యపర్యము. ఇందు చతుర్ణ, స్ర్ప్తమాశ్వాసములు సంపూర్ణ ముగా 

లేవు, (చతుర్ణ-9 వచనమునుండి 79 వ వచనమువణకు, స్పష్పమ 1/0 వ పద్యము 

తరువాతిభాగము, లు ప్తములు, ఆ, సా, స. కాకినాడ. 

ఉ. వి. సంఖ్య 5ఏల్లి, సంస్కృత ఎకాడమీ (పతి. 02 కమ్మలు, ఇందు ఆది, సభా,ఆరణ్య 

పర్వము చతుర్ధాళశ్వానమునుండి చాలక మ్మలు పోయినవి, పంచమాశ్వాసవు కమ్మలు 

బాలపోయినవి, ఆదివర్వాంతమున “శోభకృతు నామసంవత్సర భాదవద బ॥ ౧౩ 

శుక్రవారం మూడోయామంవరకు [పతిలో వున్నకమాన పాలవాయి చల్లయ్య గజం 

అచ్చన్న తమ్ముడు లత్మీనరనుకు | వాసియిచ్చిన భారతం” అనియున్నది. 

ఉ. వి, సంఖ్య 186. ఆరణ్యపర్వము. నమ|గము. D268 కమ్మలు. అం కెలుగల భాగము 

(కిమిదష్టమై నది. తారణ నామసంవత్సర ఆశ్వీయుజ ళు. ౭ స్తీ రవారం వుదయమై పది 

ఘడియలకు రెండో ఆశ్వానము నమా ప్పః. [వాతమంచిది [పతిమంచిది. 29-9-1824. 

ఆ. సా. ప. కాకినాడ, 

ఉ, వి, సంఖ్య 187. ఆరణ్యపర్వము. సమ|గము 286 కమ్మలు. [పతిమంచిది. మొదటి 

భాగమును పురుగుకొట్టినది. “సొధారణనామ సంవత్సర నిజవై శాఖ కుః ౧౭లు శుద్ధి 

నూర్యనారాయణ పళ్ని ఆరణ్యపర్వం స్తమాశ్వాసం”=అని లేఖకుని వివరము. 1850. 

ఆ, సొ, ప. కాకినాడ. 

ఉని సంఖ్య 192, ఆరణ్య పర్వము. ప్ర్రీశాంతీ ఆరణ్యపర్వములు సమ[గముగానున్నవి. 

ద్వితీయాశ్వానము చివర, 

పొలుపగు ళర్వరాబ్బమున బొందిన చై [తక కృష్ణ పక్షమం | ద్దలిదగు స్తమిందగిన ద" 

కపివారమునాటి కొవ్చగా । లలిత పదారు వేల పృథులాహ్వాయముఖ్యుడు పిచ్చనాఖ్యుడు 

త్కంలిక లిఖంచె భారతము కానన వాసకధా |వపంచమున్ ॥ (శ్రీమదభ్యుదయామీకలియు 

గాద్యంత (పమాణ. , .చ్చకానాం తస్యతృతీయ్య శాలి వాహనళక స్య గకాబ్దాః రేక 

నవాస్ర స_ప్పశత చతువష్టి నంవత్సరాః మయాలిఖ్యం తే. ఆకులు వికీ. 

“శారదరా[తులు” తర్వాత యిక్కడికి నన్న యభట్టుగారి కవిత్వముసరి. ..యిటమీదట 

చదలవాడ యె ర్యా వెగ్గడగారి కవిత్వము. చనకం” అని కలదు. పంచమాశ్వాసము 
' CN Th 

చివర. 

“'యొనరగ శార్వరాబ్దమున యొప్పుగ చై |తమునందు శుక్ల వతనమరియుండు దుర్గయధి 
కారదినంబున గూడియున్న మి।ఃతృని యధిబారమందు నుకొరంబుగ పీచ్చనమం తి 

భారతం|।బ్బునను నరణ్యపర్వమును పుణ్యని ధ్రై దవఖండ (వాళితిం”. అనికలదు. 

8.21840. (వతి వాయల్పాడు (శ్రీకన్యకాపర మేళ్వరీ దేచాలయము వారిది. [పతిమంచి 

స్టి తిలోనున్నది. 
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ఉ. వి. సంఖ్య వలి, ఆరణ్యపర్వము. అసమ్మగము. ప.స్టాశ్వాసము వబకుకలదు. (వతి 

మంచిస్ఫీ తిలోనున్నది. పష్టాశ్వానముచివర ” మన్మథ నామ సంవత్సర ఫాల్గుణ శు॥ ౪. 

సిర వారం యీూడూరి వెంక టకివుడు చిట్టాాపగడ మల్ల యగార్కిి వారి మాతృకనున్న 

[కమానను ఆరణ్యపర్వంలో షష్టమాళ్వాసం (శ్రీ రామార్పణం గా (వాళియిచ్చెను", 

గౌతమీ! గ ంఛాలయము. 20.2.1886. రాజమండి. 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయము. సంఖ్య 7. 1111. N. 18.8 ఆరణ్యపర్వము. సమ|గము. 

170 కమ్మలున్నవి. (పతిలో చివర కొన్ని అకులులేవు. [వాత యొక తీరుననున్న ది. తప్ప 

లున్నవి. తుదినిట్లున్నది. ఆనంద నామ సంవత్సర జ్యేష్ట శు॥ ౨ ఆదివారంవరకు అవసరాల 

శాయన్నకుమారుడు వెంకటాచలం అరణ్యపర్వం దండెన కొండలరాయడుగారి 

(వతినున్న [కమాన.” 28-5-1854. 

తంజావూరి సరస్వతీమవాల్ పతి, డి, నెం. 74 తెలుగు నెం. 48. ఆరణ్యపర్వము. అన 

మ|గము, స్తమాశ్వాసము కడపట పదిపద్యములులేవు [వాలుమంచివే శై_థిల్యమత్య 

ధికము. తప్పులంత గాలేవు. |వజోత్స త్తి నామసంవత్సర ఛా(ద్రపద బ॥ ౧౨ లు జొన్నల 

గడ్డ నాగరాజు కొమారుడు రాజన చరికొండ అఆయ్యపరాజుకు ఆరణ్యపర్వమందు రెండో 

ఆశ్యాసం కృష్ల్ణార్పణంగాను (వాసి సమర్న్చించె. 

అడయారు దివ్యజ్ఞాన సమాజమందిరము వారి [గం థాలయము. సంఖ్య 75054, సభా 

ఆరణ్యవర్వములు. “స్వభాను మార్గశీర్ష బ॥ తదీయ స్మి రవాసరంసర్కి” 20-12... 1828, ఇది. 
దతిణదేశపు|పతి “లిండివనం సీమలో వేరుంచాక నివాసియెన అల్లూరి వేంకటపతి రెడ్డి 

కుమారుడు ముద్దు వేంక టపతి రెడ్డికి | వాశియిచ్చినది”. 

అడయారు దివ్యజ్ఞాన సమాజమందిరము చారి [గంఛాలయము. సంఖ్య, 75066. సభా 

ఆరణ్యపర్వములు. కమ్మలు 50. (పతిసమ్మగము. |జాతమంచిది. “అకయనై శాఖ dn ౫ 

బుధవారంవర్కు.” అని సభాపర్వాంతమునగలదు. శేది. 7-5-1806. “మాన వెల్ళి 

కాంతయ్య| వాలు." అని ఆరణ్యపర్వాంత మునగలదు. 

ఉ. వి. సంఖ్య 175. ఆరణ్యపర్వము. సమ్మగము, 294 కమ్మలు, పతిచక్కనిది. చివర 
"రెండు కమ్మలు పోయినవి. వాయనగాని వివరములులేవు. ఆ, సొ, ప, కాకినాడ. 

ఉ. వి. సంఖ్య 185. ఆరణ్యపర్వము సమగము. 196 కమ్మలు, ”(శీమదద్దంకి తిరుమలా 
చార్య గుర వేనమః వర్తమాన వ్యావవోరిక చాందమాన విరోధినామ సంవత్సర వై (త 

బ॥ ౭ యిందువొరంవరకు కొమరగిరి నారయ్య ఆరణ్యపర్వం సంపూర్ణ ముగా ఆత్మార్థం 

[వాసుకొనెను” అని [గంథాంతమునగలదు, దీనికి సరియగు తేది. 2౫41899 (వాత 

మంచిది. |పక్స్టి తి బాగున్నది. 
షు 
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భాకూ,భారతము లత్మీపతి సోమాయాజిగారి కూలంకప-వ్యాఖ్య. (చూ, పీఠిక = మొదటి 

(33 

ర 

త్ సరి. 

సంపుటము. పుట 124). 

మ్మదాను [పాచ్య లిఖతశాలలోని [ బౌనుదొరగారి సుపరిష్కృత పతి. ఈ కాగితపుం(బతి 
నుండి పండిత బులును వంకటరమణయ్య్యగారు పొఠ భేదములను గు ర్తించిరి. 

వె. (బౌనుదొరగారి (ప్రతిలోనున్న అన్యపాఠములు. దొరచా. రితర|పతులనుండి నేక 
రించిన పాఠములు. 

\ 

మేము [పధానాధారముగా [గ్రహించిన వావిళ్ళ వారి ముదిత పతి. 

1901 లో వేమూరి వేంక టకృష్ణ మచెట్టి అండ్ సన్సు వారిచే మ[దానులో ము|దిత మైన 
(పతి. మూడుసంపుటములు. పరిష్కర్తలు రావుబహాద్దరు కందుకూరి వీరేశలింగం 
పంతులుగారు, రాయదుర్గము నరనయ్యశా స్తులుగారు. 

గ ww 

ఆలూరి వకా[మజోన్యుల వారిచే 1851 వ సంవత్సరమున ము[దితమైన (వతి. ఇండియా 
ఆఫీసు (లండను) నుండి మాకువేరిన ఛాయాచి[త(పతి. 

పళ్వవిద్యాల యోపాధ్యులై న కరాలపాటి రంగయ్యగాలిచే 1852 లో సంస్కరింపంబడి 
ముర్రిత మైన (పతి, 

వావిళ్ళ ము;దణమునందలి అధోజ్ఞాపికలలోని పాఠ భేదములు, 

= ఆనంచా[శమవారి |గంథమాలలో |పచురితమైన భారత ప్రతి. (చూ, పీఠిక, (పథమ 
సంపుటము. వుట 142.) ళ,=ఈ[పతిలో అధోజ్జూపికలలోని పాఠ భేదములు, 

అప్పకవీయము-కాకుమారి అప్పకవి. 1656. 

అనందరంగ రాట్ఫ ౦దము=క స్తూరిరంగకవి. 1750. 

కవిసం జీవని-ముద్ద రాజు రామన. 16 వ శతాల్చి. 

సర్వలవణసార సంగ హము_కూచిమంచి తిమ్మన, 18 వ శశాల్ది. 

కవినంళయ విచ్చేదము-అడిదమునూరక వి. 15 వ శశాల్రి. 

గణ, ఆం|ధ [పయోగ రత్నాకరము-గణపవరపు వేంకటకవి. 17 వ శ ళాద్ది. 

గ. 

అపా, 

వీర, 

వృ. 

ఛందము--అజ్ఞానక_రృకము. తంజావూరు నరన్వతీమవాలు. 

నర్వలమణసారము ః డిటో. 

వీఠభూపాలీయము_కళువె వీరరాజున కంకితము. 18 వ శతాబ్ది, 

నరసాం(ధ్ర వృ త్తరత్నాకరము._వెల్ళటూరి లింగనమం త్రి, 

క. ' EF | 
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రఘు. లక్షణదీపిక-వారాక'వి రఘునాధయ్య,. 

శక. శకట రేఫ నిర్ణ యము-భారతము లత్మీపతి సోమయాజి, 

ద్వి. ద్విరేఫ వర్ణ దర్పణము--ఓగిరాల రంగ నాథకవి, 

అ.పం. అహోబల, పండి తీ యము-కవిశిరోభూవణమని దీనికి నామాంతరము. అహోబల పండి 

తుడు. 11 వ క తార్గి ॥ 

గు, గుపార్ధపకాళిక--బాల వ్యాకరణ వ్యాఖ్యలకి ఇంక ట్రామశాత్రి. 

Seg: ns 
పౌ. (ప్రౌఢ 'వ్యాకరణమని పిలువబడు (తిలింగ లశణశేషము-బవుజనవల్లి సీతారామా 

చార్యులు. 

ఆం. ఆం(ధ భాషానుశాసనము--మల్లాది నూర్యవారాయణశా స్త్రి). 

సం. ఆం[ధ్ర వ్యాకరణ సంహితా సర్వస్వము-వర్సల, చినసీ తాఠామ శాస్తి, 

బా, బాలకవి శరణ్య ము_గిడుగురామమూూ_ర్డి వంతులు. 

(బౌ. (బౌను దొరగారి ఆం| ఛాంగ్గ నిఘంటువు. 

శ,ర. శ బరత్నాకరము--బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు, 
(స) య 

నూ. నూర వ్రరాయాం[ధ నిఘంటువు--ఆం (ధ సాహిత్యపరిషత్తు... కాకి నాడ 

Mas 

(విశేష వివరములకు |పధమసంపుటము యొక్క ఉపోద్ధాతము చూడదగును.) 



ఎవయనూబణిఠో 

ఆర os కుర వ ఈ వ 

(పథ మా శ్వాసము 

విషయము 

పాండవుల వనగమనము 

ఇశానకు(డు ధర్మ రాజునకు ధర్భంబులు సెప్పుట 

ధర్మరాజు సూర్యునారాధించి వరంబుగొనుట 

విదురుండు ధృతరాష్ట్రుని విడిచి పాండవుల యొద్దకు. బోవుట 
ధృత రాస్ట్ర్రునకు వ్యాసుం డిందసురఖిసం వాదంబు సెప్పుట 

మెతేయుండు దుర్యోధనుని శపించుట 
కిమ్మిరుండను రాతనుండు ఖీమునిచే. జచ్చుట 

యాదవపాంచాలాదులు పొండవులకడ కే తెంచుట 

(చౌవది (శ్రీకృష్ణునితో దనపరిభవంబునెప్పి దుఃఖంచుట 
కృష్ణుండు ధర్మ రాజునకు సౌంభకాఖ్యానంబు నెపష్పుట 

సాల్వుండు [పద్యుమ్నునిచే బాధితుం డై మరలిపోవుట 

పాండవులు దై ఇతవనంబునకు వచ్చియుండుట 

[(చెపదీధర్మ్శ్మ రాజుల సంవాదము 

భీమ "సేన ధర్మ రాజులసంవాదము 

కృష్ణ వై ్రపాయనుండు ధర్మరాజునొద్దకు వచ్చుట 

ఈశళ్వరుండు గిరాత వేషంబున నర్జునునొద్దకు వచ్చుట 

అర్జునుండు పర మెళ్వరుని స్తో! తము సేయుట 

ఇం[దుండు దేవగణంబులతో నర్జునునకు. |బత్యకంబగుట 

అర్జునుం డమరావతికి. బోవుట 

ఊర్వశి యర్జును నపుంసకుని(గా శపించుట 

ద్వి తీయా శ్వాస ము 

ధర్మరాజునకు బృహదళ్వుండు నలోపాఖ్యానంబు నెప్పుట 

నలుడు దమయంతియొద్దకు దేవదూత యైపోవుట 
నలుండు స్వయంవరలబ్ద యైన దమయంతిం బెండ్లి యగుట 

సంస్క్మ్య్బాతమూ లము 

8.1.8 
ల్రి_2 [4 
ల్రి.8-198 
లి_5..19 
9-10-6 
81127 
$_12-4లి 
818-1 

9_ 18.49 
9.15.1 
20-20 
లీ_.లికి_49ి 
లి_.2ర.9ి 

8.37.20 

8.40.2 

8-40.56 

8.42.5 

8.43.48 

య 

లి.52-_10 
8.54.25 

100 

|. 
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నలుండు దమయంతీసహితుం డై యడవికి(బోవుట 

దమయంతి శావంబునం గొరాతుండు చచ్చుట 

చమయంతి నుబాహుప్పురంబు (పవెకించుట 

నలుడు గర్కోటకునిచేత దష్టుండగుట 

వేదపురంబున నుదేవుశంను [బావ్మూణు:డు దమయంతి నెలుంగుట 

దమయంతి నలునెడంభాసి విద ర్భాపురంబు సేరుట 

నలుండు గలిచేశ విముక్తుండయి పిదర్భకు( బోవుట 

శేశినియను దూతి దమయంతితో నలునిగుణంబులు సెప్పుట 

నలుండు నిజరూవంబుతో దమయంతిం గూడుట 

ధర్మరాజు నొద్దకు నారదమవోముని వచ్చుట 

రోమశమవోముని ధర్మరాజు నొద్దకు వచ్చుట 

రోమశుండు ధర్మరాజునకు ధర్మవిశేషంబులు సెప్పుట 

అగస్త్యుడు లోపాము[దను వివావాంబగుట 

తృతీయాశ్వాసము 

అగస్త్య చరి[తము 

దేవతలు వై కుంఠమునకు తోయి విష్ణుని స్తుతియించుట 

అన స్త్ర్యుండు వింధ్యంబు “ఎరుంగకుండ వారించుట 

అగ స్తుండు నమ్ముదోదకంబు పొనయిసేయుట 

భగీరథుండు జలముచే సముద్రము నించుట 

సగరసుతులు గపిల మవోముని కోపాగ్నిచే భన్మమగుట 

రోమశు(డు ధర్మజునకు బుశ్యళ్ళంగు చరిత్రము సెప్పుట 

లూశ బ్రైలంగుండు వేళ నను మునికుమారునిలా భావించుట 

విభాండ కుండు బుశ్యశ్చంగుని వెదకుచు వచ్చుట 

అకృత[(వణుండు ధర్మరాజునకు. బరశురాముని మహిమనెవ్వుట 

వరకురాముండు కార్త వీర్యునింజంపుట 

* చోమళుండు ధర్మ రాజునకు సౌకన్యాఖ్యానంబు చెప్పుట 

చ్యవను( డాళ్వినుల సోమవీథులం చేయుట 

మాంధాత చరిత్రము 

సోమకుండను రాజర్షి చరితము 
సే 

సంస్కృతమూలము 

8.58.25 

8.6134 

8.62.28 

8.687 

8.65.5 

8.66.22 

వీపి 

8.78.8 

లీ. 75 27 

8.80-1 

B.S9~1 

§్రీ.92.1 

8.5.9 

8.93! 

899-1 

8101-2 

8.1081 

8.1046 

8.1068 

8110.6 

' Belll1-9 

8.11811 

B.115~9 

8.116..24 

8. !22.1 

8.12421 

లీ. 125.22 

8.187.2 

శిబియను రాజర్షి చర్మితంబు రోమకుండు ధర్మరాజునకు జెస్పుట 9.18015 

నోమళుండు ధర్మరాజునకు నష్టావకు చరితంబు చెప్పుట 

రోమళుండు ధర్మరాజునకు యవ, కీతు చరితంబు చెప్పట 

8.182.8 

8135.12 
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"దేవత లర్జావసునకు మెచ్చి కోరిన వరంబు లెల్ల నిచ్చుట 8.18918 £60 

పాండవులు గంధమాదనవర్వతంబునకుం బోవుట 8.1431 268 

భీముడు సౌంగధిక వారణార్గంబు పోవుట 9.1 46.292 268 

ఖీమునకు వానుమంతు(డు చతుర్యుగాచార వ_ర్తనంబులను 
చెలుపుట 8-149-10 పక్ 

వానుమంతు(డు భీమునకు. దన వూర్వరూపంబుంజూపుట 8.1491 276 

భీముడు యకరాకసులతో యుద్ధంబు సేయుట 8.15212 &ిB 2 

భీముడు జటానురునితో యుద్దము నే ~ 8.15428 286 

చతురా శ్వా సము 
ఢా 

ఇం[దుండు పొండవులయొద్దకు వచ్చుట 8. 162.5 శీ01 

అర్జునుడు నివాతక వచులను రాకనుల జయించిన కథ 9166.1 804 

అజగరోపాఖ్యానము 8.1765. శ్రీ12 

ధర్మరాజు భీమసేనుని వెదక (బోవుట 814 

ధర్మరాజు నహుష [వళ్నంబులకు. [బత్యుత్తరంబు లిచ్చుట 9.17718 శ్రీ17 

శ్రీకృష్ణుడు నత్యభామతోడం చాండవుల యొద్దకు వచ్చుట 8180-7 ' శ్రీకి 

మార్కంజేయుండను మవోముని పొండవుల యొద్దకు వచ్చుట 8-180-89 826 

మార్కండేయుడు ధర్మజునకు [బావ్మాణ [పభావంబు నెప్పుట 8-182-1 330 

అ తిగాతముల పరస్పర సంవాదము 8188.11 శీ8కి 

మార్మ-ం డేయుండు ధర్మరాజునకు వై వస్వతు 
వృత్తాంతంబును చెప్పుట 8.1851 శ్ర88 

మార్కం డేయుండు ధర్మ ఆాజునకు( |బళయ) పకారంబు సెప్పుట 8-186-18 842. 

నారాయణుడు మార్కంజేయునకు. దన |వభావంబు సెప్పుట  శి-187-1 ల? 

మార్కండేయుడు ధర్మ రాజునకు. గలియుగ ధర్శ్మంబులు సెప్పుట 8-186-5 లీక! 

కభియుగంబున విష్ణుండు గల్కారూపంబున ధర్మంబు (పతిస్టించుట వ=1 8660-09 ల్ 

మార్క_౦'డేయుండు ధర్మరాజునకు [(బాహవ్మాణ (ప్రభావ: ఒబునెప్పుట 8.190-1 868 

చమూర్మం డే యుడు ధర్మ రాజునకు నిం|దద్భ్యుమ్నుని కథ చెప్పుట వ 191 97 

మార్కం జేయుండు ధర్మరాజునకు గువలాళ్వుచరిత్రమునెప్పుట  కీ-192_4 వీ7) 

మార్కండేయుడు ధర్మ రాజునకు మధుకై టభుల 

చరితము సెప్పుట 8.194218 బే? 

“పంచ మాశ్యాసము 

ధర్మరాజునకు మార్కంచే యుండు పుత్తు నకుండ(దగు 
గుణంబులం చెల్పుట B.196-1 ల్రిష0 

మార్కండేయుడు ధర్మజునకు: బతి వతామావోత్మ్య్యంబు "సెప్పుట 8=196_20 శంస. 
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కెళికుండను | బాహ్మణిండు ధర్మవ్యాధుని యొద్దకుం జోవుట బిఎ 197=] 

ధర్మవ్యాధుడు కౌళికునకు ధర్మవిశేపము లెణిగించుట 8.19819 

ధర్మ వ్యాధుడు గౌశికున కహింసాన్వరూవంబు నెవ్పుట 8.1991 

ధర్మ వ్యాధుడు గౌెళికునకు జీవలవతణంబు సెప్పుట | 8.200.286 

ధర్మా వ్యాధుండు కౌళికునకు (బహ్మువిద్యా పపంచంబెజింగించుట 8-201-16 
ధర్మువ్యాధుండు కౌళికునకు నత్త్యరజ న్న మోగుణంబుల 

ఆజఅంగెతింగించుట 8-కి0ల8-5 

ధర్మవ్యాధుడు కౌళికుని. దన జననీజనకుల యొద్దకు: 

దోడ్కొని పోవుట ి-204_8 
ధర్మ వ్యాధుండు "గౌళికునకు( దనపూర్వజన్మ వృ శ్రాంత౦బునెప్పుట 8.20521 

మార్కండేయుడు ధర్మ'రాజునకు నంగిరసుం డగ్ని యైన 

'తెజంగు "సెప్పుట ౨౯ ౮0/=ల్ 

ఇం;దుండు గేశియను రాక్షసుని బాజ(దోలుట . 8-218-10 
అగ్ని చేవుండు మునిపత్నులం గామించుట 8.218.442 

కుమారస్వామి యవళారము 8-211-17 
ఇం[ద్రుందు కుమారస్వామి వై నె_క్తివచ్చుట 8-218-8 
ఈశ్వరుండు గుమారస్వామి యొద్దకు వచ్చుట 8.218.25 
కుమారస్వామి సృ్తమాతృకల చాల[గవాంబులం జేయుట B.%19.18 

ఈళ్వరుండు గుమారనహితుం డై భ[దవటంబు సెరుట 8.2211 

కుమారస్వామి మహిషాసురుం జంపుట 8.22129 
సత్యా [చొపదీ సంవాదము 8.22.1 
((చౌపది సత్యభామకు బతి! వళాధర్మ జులు నెవ్చుట వీఎవీవీలిజ! 

ధృత రాష్ట్ర (డు పొండవుల వనవాస శ్లేశంబున కు దుఃఖంచుట 3.25.8 

కర్చ శకుని ని దుర్యోధనులు మంతనంబు సేయు ట 8.2269 

కర్ణ సౌబలులు ధృతరాష్ట్ర చేత ఘోవయా, [తక నుజ్ఞ గొనుట వలల” ఎల్లి 
దురోధనుండు భోషయ్-, (త్ పోవుట 8.228.238 
చిత సేనుండను గంధర్వరాజు దుర్యోధనునితో యుద్దముసేయుట లి=8౭0.2! 
ఖీమార్జున నకులనవాదేవులు గంధర్వులతో యుద్దంబు "సేయుట 92835 
చి, తసేనుండు ధర్మ రాజునొద్దకువచ్చి దుర్యోధనువిడిచివెట్టిపోవుట తలల 11 

షషాశ్వాసము 

దుర్యోధనుని విషాదము లెఎల్రిలిగ్ర 1 
ర్యోధనుండు [పా యోవవేశంబుసేయం బూనుట 8.28810 
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విషయము సంస్కృత మూలము వుట 

[పా యోపవిష్టుండ్రైన దుర్యోధనుని గ్భత్య పాతాళ ం౦బునకు( 

గొనిపోవుట 9.289._18 482 

దుర్యోధనుండు [పాయోపవేశము మాని కరిపురంబునకుం బోవుట 8-840-40 487 

దుర్యోధనుండు వై ప్టవంబను యజ్ఞంబు సేయుట 8_242-_1 491 

ఇదె వశవనంబునందలి మృగసమూవాము ధర్మజు స్వవ్నంబునందు 

వచ్చి తమ దుఃఖంబు నెప్పుట _ లి.244.2 495 

వ్యానుండు ధర్మజునకు (వీహి[దోణా ఖ్యానంబు ఇెప్పుట 8.2469 498 

మద్గలునకు దేవదూత పుణ్యలోక బు "తెఅంగు సెప్పుట 8.2472 501 

వై ౦ధవుండు (చౌపదిం జాచి మోహించుట 9.248.6 505 

(చౌవది నై ంధవునితో నిష్టురోక్తులు వలుకుట లి_2రది- 1 ర్12 

సైంధవుడు [చౌపదిని బలాత్కారముగా నె_త్తీకొని పోవుట 8.252.298 516 

పాండవు లేవురు నైంధవునై యుద్దమునకు బోవుట రీ_258-_21 520 

అర్జునుడు సౌవీరకుమూ రులం బన్ని ద్ద జంపుట “9255.27 528 

ఫీము(డు నై ంధవుం బట్టికొని పరిభవించుట _ 8.256.9 ర్లిలి 

ధర్మజునకు న్లార్క ౦డేయుండు రామాయణకథ సెవ్పుట 8.2584 ర్ 

(బహ్మ రావణకుంభక ర్భ విథీప ణులకు వరంబులిచ్చుట లి=ఎ2590=26 541 

దశరథుండు రామవిశ్లేషముచే సుర లోకగతుండగుట 8.61292 547 

మారీచుండు మాయామృగం బై చనుదెచుట 9262.24 ్క్లి 

రావణుడు సీతనె_త్తికొని లంకకు. బోవుట 8.262. 89 550 

'శ్రీరాముండు కబంధుండను రాతసుం జంపుట 8.96827 రిల 
వాలి సుగీవుల యుద్ధము 8264.27 567 

(త్రిజట దన స్వప్న వృత్తాంతము సీతతో జెప్పుట 8.964.658 ర్ి 

సప్త మాశ్వాసము 

రాముడు లక్ష్మణుని ను గీవునొద్దకు( బంపుట 8.266.4 578 

వానుమంతు(డు ౮-మునితో సీతంజాచిన వృత్తాంతంబు సెప్పుట 8-266-86 కరి! 

వానరవీరులు నానా దేశంబులనుండి ను|గీవు నొద్దకు వచ్చుట 8.2671 585 

రాముడు దర్శ్భశయనుండ_ సము[దుం (వార్చించుట వీ=ఎ96'/=80 588 

ఆంగదురాయబారము 8.26754 b9| 

(వవాన్తధూ మాతుల యుద్దము 8-270-1 505 
కుంభకర్జుండు యుద్దము సేయుట 8.2711 599 

ఇం దజిత్తు లవ్మణునితోడ యుద్దము సేయుట లీ.272.8 608 
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ఇం|దజిత్తు లమ్మణుని చేత జచ్చుట 8.78.22 

(శ్రీ రాముడు రావణాసురుని సంహరించుట 8274.24 

మార్కండేయు(డు ధర్మ రాజునకు సావి[త్యుపాఖ్యానంబుసెప్పుట లి-277-5 

సావిత్రి సత్యవంతుని వివావాంబగుట 8.27925 

సత్యవంతుడు సావి|తీనహితుండై వనంబునకుం బోవుట 8.28029 

సావి[తి యమునివలన నభీష్ట్ర వరంబులు వడయుట 8.281.26 

సత్యవంతుడు సావి|తితోడ మరలి తన యా|శమంబునకు వచ్చుట 8-281-97 

సూర్యు (డు (బాహ్మణ వేషంబున( గర్జనకు హొతంబు నెప్పుట 8.2844 

సూర్యుండు గర్జునితో నిం|దుచే శక్తి. గైకొనుమని చెవ్వుట  8-296.14 
కుంతి దు ర్వాసునకు( బరి చర్య సేయుట 8.28812 

కుంతి సూర్యునివరంబున గర్భంబు దాల్చి కర్టుం గాంచుట _ 8.2921 

ధర్మరాజు |బావ్మాణుని యరణిం 'దెచ్చుటకుం బోవుట 8.2957 

నకులాదులు యముని నిరాకరించి నీరు (దావి మూర్చితులగుట 8-296-12 

ధర్మరాజు యకు[పశ్నముల కు_త్తరంబు లిచ్చుట 8.29/26 





శ్రమదాంధ్ర మహాభారతము 
ఆరణ్యపర్వవము = ప్రథమాశ్వాసము 

న 0-—0 0 

అతో 

కంశ్ళిరీరి “శ్రీవల్లభ. 
లోకజనస్తుత్య సర్వీలోళాశయ ర 

. త్నాకరపరివృత *సకలధ 

రా కాంత బితారి రాజరాజన లేం దా. 

పొండధ్రుల వనొగమనము 

సంతీ_1.58 

వ. 'అక్కథకుండు శౌనకాది మవోమునులకుం! జెప్పి నట్లు పాండవులు నిజా 
యుధరీబులు ధరియించి కృష్ణానహితులై *యు_త్తరము మించి యరిగిన 

నిం|దసేనాదులై న మూల భృత్ఫులు పదునాలుగువేల రథంబులతోడ సుఖ 

(దాభిమన్యు |పతి'వింధ్యాదులం దోడ్కొని వారిపిలుందన యరిగి రంత 

కీనప్పాండవులం జూచి 9పౌర్పు లెల్ల బరమదుఃఖితుిలై , 

1. (వియవల్లభ = ఇ.యు; (స్రీవల్సిభ - ఈ. ఐ. త. బి. విధవా = వ. న. 

లి. లోకపియ -ల. స. శ. సర్వధరా - ఈ. ఐ. త. ఎస్. వి. ఒ. వతిలో 1 నుండి 

7 వరకుగల పద్యములు లోపించినవి. 

1. అక్క థికుండు = కొన్ని (పతులు, 2, జెప్పినట్లు- కొన్ని (పతులు. లి. బులతో 

కృష్ణా _ ఈ. ఐ. త. క. యు తర దిక్కున - ఉ. ఊ. మఘ. డృ యు త్తరాభిముఖం 

బున(ముఖులై ) - ఈ.ఒ. క, చ. ఈత. శ. ష్య యుత్తరంబధిగమించి - ల. వీ; 
యు త్తరమించి - స. ళ; యు తరించి యరిగి - జొ. స. శ. మూల. కొన్ని 
[వతులలో లేదు. 6. డ _ పెక్కు |[వతులలో లేదు. 7. వింధ్యాది _చౌవదీయు 
లం = ఆ.వఏ. ఒ, ఖ. జ. ఠ. డ. రి. పాండవులనందరం.ఇ. జె. ల. 9. పారులు - 

ళఈ. 10. లై యిట్లనిరి _- కొన్ని| పతులు. 
ల య {LC 



8. 

ర్, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ల 

క, చనునె యధర్మ ద్యూతం, బునినిట్టుల పాండు రాజపు త్రులం (బభులన్ 

వన గతుల జేయ దురోం, ధన ధృతరాషన్టులకు విగతదయహా దయులకున్ , 

ర్ 1 కూరతెరధా రృరాష్ట్ర ని, కారము వారింప శై 68 కిగాంగేయు(డు న 

“బ్బారద్వాజుండు 6 గృపు(డు ను, దారుడు విదురుండు నేమిదలంచిరొబుద్దిన్ . 

సీ, కర్ణ జయ; దథగాంధారు లాప్రుతై , యుండంగ లోభి దుర్యోధనుండు 
రాజుగా నీతనిరాజ్యంబునం చెట్టు, లుండగినే రు మీయుర్వి ' నింక 

నేది ధర్మువు [పజ నెవ్వరు గాతురు, పరమథార్శికు లైన పాండుోనుతుల 

యరిగినీచోటిక యరుగుద మని వారి, విఖుందన చని పాపహిభీతమతులు 

ఆ. వీరులార మమ్ము విడిచి ీమీకరుగంగలణ జనునె మాకు నొండు శరణ మెద్ది 

సాధులకు నసాధునవావాసమున. బాప, నం|పయోగ మగుట సందియంటె. 

క, తిలలును! నీళ్లును వస్త్రం, బులుం బుష్పసుగంధివానమున సౌరభముం 

బొలుపెసంగందాల్చు. గావున, నలయక సత్సంగమీమున నగు సర్గుణముల్. 

వ. సాధునమ్మతంబు లె నగుణంబుల నొప్పి జన్మవిద్యాక ర్భంబులం బ్రశశేస్తులనై 

“యార్యవృత్తుల శై నమీసహవానంబునినుండి ధర్ముపరులమై కృతార్జుల 

1. దురోదరమున - అ. ట. న, 2. నిట్టులు = కొన్ని (పతులు; నిట్టుగ - వ. 
రు య 

1. [కూరులగు = ఈ. ఐ, త. 2. దుర|ోధనునవ -శ.ష; ర, ఛా_ర్హరాన్షినికార 

ము_- ఖ,.డ. లి, గాంగేయుడునున్, గాంగేయుండున్ = అని పాఠములు. 

4. భారద్వాజుడు = 'కొన్ని [వచులు, 

1. నీచ _ జ. వ. 2. నేరుతుముర్వినిక _ ఉఊ నేర్తుమోయుర్వి _ వ. 
కి యందు- ఈ. ఐ.త.న. శ. నెద్ది ధర్మువు, నెట్టు ధర్మువు - అని పాఠములు. 
ర. నూనులరిగిన = ఈ. ఐ. త. 6. చోటికి నరుగుద - కొన్ని (పతులు. 7. భీతు 

లార _ కొన్ని పతులు; ఖభీతమతుల - ఈ. ఏ. ఐ.ఓ.క, చ. జ. డ,త.. రి మీరరు 
గంగ = కొన్ని పతులు, ర, భావ=ఎఊ. 

1. నీరును = ఈ. ఐ. త, ని. సంగమున - ఊ. ఖ డ. ద; వాసనల = ఇ. చ. ర్వు. 

ఏ. ముననయగు - వ. 

1. సన్లులై - కొన్ని వతులు. 2, యార్యస్తుత్యులైన = ఘ; యార్యవృద్ధ సమ్మతు 
లైన = ఖ, వ, నేము (యేము, "జేసి _ అని "పాఠములు; నుండి ధర్శపరులమై 

కృతా _ కొన్ని|పతులు; నుండి ధర్మవిదులముంగృళా = వీ, శ, షు నుండి గ్భతా 



10. 

ll. 

ఆర ణ్యపర్యము _ పథమాశ్వాసము ్ట 
లో 

మగుదుము *దుష్క్యృూతంబులయం దనారంభు అయ్యను జనులు దుర్జనీదర్భన 

స్పర్శన సంభఖావణీనపహోననంబులం జేసి ధర్మవిహీను లగుదురు గావున + నేము 

ధుర్యోధనురాజ్యంబున నుండీనోపము మాయను గమంబున కొడంబడవలయు 

నని కృతాంజలులై న నప్పౌరులం జూచి భర శి తనయుం డిట్లనియె. 

. మాయంేదులేనిగుణములుు మీ యనురాగమునందేసి మిగిలి 3-నెలింగన్ 

మీ యనుగతి *మాకు నఖి, ('పాయము రకనవానదూఖభర 6మోపుదుశే. 

.. వలన *దుడుగుండు మీరనివారి నెల్లంగరుణం బాండవ జ్వేష్టుండు [గమ్మజీించెం 

బరు *లట్టు నివ ర్తింప(బడి నిరంత, ర్నార్తనాదు లై యరిగిరి హ స్లిపురికి. 

"ఇట్లు పాండవులు “గృత్మపస్థానులై. గంగాతీరంబుీనం (బమాణాఖ్య 

ఓవటంబున వీడెసి గంగాస్నా నంబుసే నుసి నాంటిపగలును రా| తియు "నంద 

యుండి రంత 6 బభాతసమయంబున. 

. పరువడి నగ్నిహో తములు బంధులు శి ష్యులు( దోడరా మహీ 

సురవరు లెల్ల బాండున్భవసూనులయొద్దకు( ఓ d8 నేగుచెం 

చిరి బహు చేదఘో షములం జేసి నిర్వన్నసమ స్తకిల్భిపో 

త్క్లరు లగు*చున్న ధన్యులు జగత్స రిపూజ్యులు (బవ్మీ: సమ్మితుల్ . 

10. 

ll. 

రుల = వా, కొన్ని (పతులు. 4, దుష్కతంబులయం దనాదరులయ్యును = అ. ఆ; 

దుష్క్యతంబులయం ద నారబ్ధులయ్యు = ఈ, ఎ; దుష్కుతంబునంద నాదరులయ్య్యును= 

ఉ. ఠ. 5. దర్శన - కొన్ని[పతులలో లేదు. 6. సవావాసంబున - కొన్ని (పతులు; 
సవావాసాదులం చేసి.వీ. శ. ష, 7. మేము = చ. జ. రీ. నోడుదుము  ద.వ. 

9. ల యున్న = కొన్ని (పతులు. 10. రా జిట్లనియె జా "విక్కు (పతులు. 

1. దుల నీగుణములు - ఊక; దు నీగుణంబులు - డ. 2. మిగుల - కొన్ని పతులు; 
మిక్కిలి వెలింగెన్ _-డ.ళశ.మ. లి. వెలుంగెన్ ఠ. ఉ. మా కనభిపాయము-ఎ. 
చ.వ. ల్. నృవ పాపదుఃఖథర - డ. 6. మొప్పుదురే _ డ, వ. న 

1. దుడుగుండుమీరని _ కొన్నిిపతులు. 2. లట్లు - కొన్ని |[పతులు; లంత - ఈ 
ఐ.క,త, ద. కి. నిర్వ ర్షింప(బడిన నందజా ర్తనాదులైై (+ శ. మ; నిర్వ _ర్డింప - 
ఒ. చ; నివ రినంబడి - డ, 

. ఇట్లు తమతోడన వనవానంబుసేయవచ్చు వారలనిలిపి పాండవులు - ల. వీ. శ, 

న, ఏ. కృతస్నానులై - కొన్ని (పతులు. ౨. న విడిసియార్మాతి - 

._ త. 4, వటంబునందు - కొన్ని (పతులు, 5. యుండినంత, యుండునంత - 

అని పాఠములు. 6. [పభాతంబున న "పెక్కు పతులు. 

ల ల్ అ 

1. గుంపుగూడివచ్చిరి అ టె, 2. మానధన్యులు = గ. న, లె, నమ్మతుల్ లా 

కొన్ని (పతులు. 



శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
(లీ 

12. వ. ఇట్లు దమతోడన వనవాసంబు సేయ నిశ్చయించి వచ్చినవి పుల నతి! పీతి 
2-గారవంబున నర్శించి తదాశీర్వాదంబులో నభినందితుం డై ధం శ్రతనయుండు 

*ఉవారలకి ట్రనియె. 

18. క. 'అపహృతిసర్వన్వుల మె, నపత్ను లనికారమున( | బచండాటవిలో 
విపులీఫలశాక మూలము, లుపయోోగించుచును "నివ్వనుండెడు మాతోన్. 

14. క్ర. రానేల వచ్చి నవయం, గానేల నివానములకు( (గమ్మణీ చనుం డు 
(గా నేకపేశార్జూలభ, యానకవనవాస మర్హ మగునే మీకున్. 

15. వ. అనిన విని |జాహ్మణులు "వరమదుఃఖితులై మీర కాని మాకు నొండుగతి 
లేదు 2మమ్ము ననన్యశరణ్యుల విడుచుట *ధర్మంబుగాదు. 

16. ఆ. ఆ శితులను భక్తు లగువారి నెప్పుడు, నన్యులై న విడువ రట్టవిిప 

వరుల *భ క్రి పరుల శవసుధేళశ మీయట్టి, ధార్మికులకు విడువం దగునె *చెపుమ. 

17. వ. అన్మతోషణో"పాయచింత సేయివలదు వన్యమూలఫలంబీల నేమోతెచ్చి 

కొని యుసయోగించుచు జపీహో మాదిపుణ్య కియల రకిక్రుం [బియంబు 

12. 1. పియగారవంబున = అ, ఊ. ఒ. న; |పీతిగారవించి - డ. 2. గారవంబున = 

ఈ. ఐ. ఒ. క.త, ద; గారవంబుల = కొన్ని (పతులు, రీ. వలన నభి _ 

కొన్ని పతులు. శ. పౌరుల కిట్లనియె = వ. 

18. 1. అవగత - శ. మ. _ 2. సర్వార్థులమయి - డ, శి, దళశాకములు - ర. 
4. గింపుచును - ఆ. ఓ. జా. గ, రు. అ. 5. (పీతి = కొన్ని (పతులు, 

14. 1. సింవాళరభ = డ. 

15. 1. పరమ = కొన్ని |వతులలో లేదు. 2, మమ్మ వశ్యంబును నరణ్యంబుల వెంట 

| దిమ్మరింపు డనన్యళశరణ్యుల = డ, 8. ధర్మువు = కొన్ని పతులు; తగవు = ఏ. 

ఓ, రు, 

16. 1. నెప్పుడు, నన్యులైన విడువరట్టి విప - కొన్ని (పతులు; నన్యులనై న, విడువ. 

జాలరశ్లై వ్మిప_ వా. 2. ధర్మపరుల - కొన్ని పతులు. ల. వనుమతీళ్వర మీకు - 
శ. మ, 4. చెవుడ -డ.వ,. వీ. శ. వ.సన; యెందు - ఈ. ఐ. త. 

iT. 1. పొయంబులకు చింతసేయ భు. శ. మ. స; పాయంబునకు జింతవలవదు = డ. 

2, వలవదు = వెక్కు[పతులు. లి. లేమ (మె) కొనివచ్చి _ కొన్ని (పతులు; లమేమె 
కొనివచ్చి - ఠ; లేరికొనివచ్చి = చ. 4. కొనివచ్చి - సెక్కు[పతులు. 5, వోోమ 
చానాది - ఊ. ఘ, డ; హోమాధ్యయనాది = వీ.ళ.వ. 6, మీ కభివృ ద్దికరం 

(అ 



ఆరణ్యపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము ల్ 

"సేయుచునుం జెద మధర్మీవ ర్తులయి మీ కవళారంబు సేసిన ఛా ర్లీరా 

షులరా వ ౦బున నుండిినోస మనిన "వారల రాక కొడంబడి. 
(ఆ (అ 

అట 1 ఇ ఇగ pA / 

18. శ, ఇష్టమృష్టాన్న ము"లందొల్లి యెల్ల | పొద్దుందృ 'స్తులగు చున్న వసుమ తీ దేవవరుల 

19. 

20 

గానలందు శాకాళనుల్ గాంగి నెట్లు, నూడీోనోపుదుననిధర శ్రనూనులీడపుడు. 

బొనతంయడు భో రోరాజునఠతు ధొ రొంభులు సెవ్వుథి 
క ల 
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వ, 1ళోకమూర్చితుం డై. ముహీతలంబువయిం *బడిన యాతని నాశ్వానించి 

శానకుం డను (బహ్మార్లి దొలి కీయాత్మీవ్యవస్థానార్థంబు జనకీగీతంబు 
యె ౧౧ థి @ 

లయినోళ్లోకంబుల కియర్గంబులు యుధిష్టిరున కి ట్లనియె. 

శోకభయస్థానంబు]ే ల, నేకంబులు గలిగినను విహీనవివేకుం 

2డారులతం బొందునట్టు వి వేకముగలవా(డు బుద్దివికలుం డగునే. 

10. 

19, 

20. 

బుగ నాశీర్యదింవుచుండెదము = డ. 7.ను ధన్యులమయ్యెద మధర్శ - శ. పష; 
నుండుదు మధర్శ - ఈ. ఐ. క. డ.-త.ద. రి, వృత్తి - అ, ఆ; వర్తులమయి -డ,. 

స; వంర్శియయి = వా. "పెక్కు పతులు. 9, రాష్ట్రల సముఖంబున = ఆ; రాష్ట్రల 

రాజ్యంబుల - ఇ. ఖ. 10. నోడెదమని ఘు. 11. వారిరాక కొడంబడి = 

ెక్కు_ (పతులు. 

1. లను మున్నెల్బ [పొద్దు - వ. 2. దేవతలు (ప, కాళమతులు శాకాళనుల్ _ఠ . 
లి. మిమ్ము - కొన్ని పతులు; మిమ్ముసూడ నేర్తునేయని ధర్మసూను డవుడు - ద, 
4, నేర్తునే యని - ఈ. ఐ.క. త.ద. లీ. డడలి _ కొన్ని[వతులు. 

1. ళోకమూర్చ మునింగి - ఊ; థోకా ర్రుండై. - టె, ఇ, వడిన నా (న) తని = 

కొన్ని (పతులు; వడియున్న నాతని - ల. లి. (బహార్షి జూ 'వెక్కు[ పతులు; (బహూ 

బుషి = వొ; [బహ్మారుషి (రకారమధ్యముగ) _ అ. ఊ. క.ఘ.ద. 4. యార్ష 

వ్యవ - ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ఐ. జొ. ర్, వ్యవసాయార్థంబు = చ. లీ. శ. వ. వ్యవ 

స్థానంబునందు-ఈ. ఊం. ఐ. త. 6. కృతంబులై న = ఖ. టట. 7. గాథల ఏ, ఓ. 

చ,రు,. 8. యర్థంబు-అ. ఊ. ట. (పతులలొ లేదు. 9. లయ్యుధిప్టిరున-పెక్కు 

(పతులు; లయుధిస్టిరున - రి, 

1. లనేకము గలిగిన వివేకహీనుండు మదిలో - వ. శ. మ; లువే కల్లినను, నుడుగక 

విశేకహీనుం.ట. 2. నాకులత-శ. వ. శి. విగతుం డగునే, విరహితు. డగునే, 

విరతుం డగునే అని పాఠములు. 



21, 

22, 

పవి, 

24. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
(లీ | 

క, శారీరమానసమవో, దారుణదుఃఖముల. జేసీ 'తణింగి శరీరుల్ 

2 కూరతరబాధం బొందుదు, రాశెంటిని *జెలుతు *రారుం లమలినబుదిన్. .. క్ శ్రీ దొ 

 వ్యార్టధి[శమా'నిష్టృసంస్స ర్భ'నేష్టిివివర్ణనంబు . లనునాల్లింటం బుట్టి శారీర 

*దుఃఖంబు లాళుకియాది పతియోగంబుల నుపశమిల్లు మతజో స్నేహాజంబు 
లయిన మానసదుఃఖంబులు జలంబుల నగ్ని యుపీళ మిల్లునట్లు విమలజ్ఞ్ఞానం 

బునం జేసి యు పళమంబునం బొందు. 

. "నస్నేహాావమగ్నుం డయి, దేహి మహోదుఃఖముల నధ్భతీ( బొందును దుః 

ఖాహాతు (డుళోక తా సవి,మో హియగు ౯ శస్నే వామూలములురాగాదుల్. 

. కావున బంధుమి[తీధననంచయంబులవలని “న్నే వాంబు విడుచునది పద్మ 
పతంబు *నీరం బొందనియ శ్లైలుక గలవారి నెట్టియెడలను స్నేవాంబు 
వొందచు స్నేహాంబున రాగంబును రాగంబునం శిగామంబును *ఉగామంబునం 

[గోధంబును 5 గేధంబునం దృష్ట్రయు 6వ ర్రిల్లు. 

21. 

22. 

28, 

1. తగిలి _- అ. వ, ఓ. గ. రు.వ.న. వి, [కూరత బాధల. బొందుదు=పఏ. ఓ. ఖ. 

చ. శ. ష. కీ. బాతు రారు రల = అ.ఖ.చ. 4. రాఢ్యు లమలిన _ రు, 

1. నిష్టసంయో 'గేస్ట వివర్జనంబులను = వీ. శ. మ; రిష్టాజ్ఞానంబులను _ ఈ. ఐ. త. 
2, విలోలజ్ఞానంబులను = ఇ. స. లి. దుఃఖంబులు (కీయా_ప్రయోగంబుల = వీ. శ. 

షః దుఃఖ కియా పయోగంబుల - ఖ.డ, 4. న్నేహం౦ంబునం బుట్టిన = ఈ, ఐ, త. 

ర్, శమిల్లెడునట్లు - శ. మ. 6. యుపశమిల్లు - ప. ఓ. ఘ, చ. రు; యువశమంబు 

వొందు - శ. వ 

1. స్నేహమున మోహితుండయి - అ. ఖ; స్నేవామునకు మోహితుడై - ఠ. 
ఏ. మోహితుడగు స్నేవా = కొన్ని (పతులు. శి. శోకమూలములు రాగాదుల్ = 

ఏ. ఓ. జా.యు. 

1. ధనంబులయందు ల-= అ. ల. నీరు వొరయని-ఒ, గ, ద. వీ. శ. వష; నీరితో _ 

ల; నీరిలోబొరయని = ఉ; నీరు బొరయని, నీటిం .బొరయని - అని పాఠములు; 
నీటి (6) యందుండియు బొందనియట్టు - ఇ. యు, లి: [కోధంబును [కోధంబున 

కామంబును-శ., వ. శీ, ననిచ్చయు = ఆ, ఇ. ఊం ఏ. క, ఖ, ఇచ్చట మూలము. 

రాగాభిభూతః పురుషః కామేన పరికృష్య తే, ఇచ్చా సంజాయతే తస్య తత న్యృహ్లై 
[పవ _ర్డశే = థం, ఆరణ్యపర్యము. 1. పుట. లి, శీ. చానం దృస్ట్యయు - కొన్ని 

(పతులు, 6. వర్ధిల్లు ఇ కొన్ని పతులు. 



పర్, 

26. 

27. 

28, 

వతి, 

ఆరణ్య పర్వము ప్రథమాశ్వాసము 7 

క. అది సర్వదోషముల కా,న్సద మది దురిత! క్రియానుబంధంబులకున్. 
మొదలు నిరంతరదుఃఖ, (పద మని 2నుది దలంచి తృష్ణ చాతురు సుమతుల్ . 

వ. మజియు దృష్లా!తురుం డర్భలోభంబునC గోటరస్థం బయిన యనలంబునం 

జేసి దగ్దం బగువృదంబునుంబో లె వినాశంబునం బొందు కినర్థాసక్తుం 

డై నవా(డు శుభంబులు వడయ నోపండు మృత్యువువలనం (బాణులకు 

భయంబు *గలుగున  ట్లర్థవంతులకు రాజచోరస్వజనజలానలంబుల వలన 

భయంబు 6నియతంబు. 

. జలముేలందు మత్స స్రంబులు చదల బతు, లామిషం బెట్లు భతీంచునట్లు దివిరి 

యెల్లవారును చేరి యనేకవిధుల, ననుదినంబును భథింతు రర్భవంతు. 

. అర్జమ యనర్థమూలం, బరమ మాయా'విమోవా నావవాము నరుం 

డరారినదుఃఖమున న,పా్షీకృతిజన్మ్ను. డగుట పరమార మిలన్. 
@థ జ థి థు 

వ. "అట్టి యర్గంబువలన దర్ప కార్పణ్యమానిభ యోద్వేగంబులు వుట్టుం గావున 

కన ర్ణోపార్జన చింత "సయవలదు రూపయౌొవన *ఉధనీవి భవ |పియసం వానంబు 

అనిత్యంబు లగుట 6నందు బుద్ధిమంతులు 70 మోహింప రనిన నమ్మునివరునకు 

ధర్మతనయుం డి ట్లనియె. 

న 

1. మెదురిత _ కొన్ని పతులు; మతిదురిత కియా - జొ. ఖ; మని దురిత = ల. 

2. మదినెరిగి _ జా. జ. ద; యొజిగినను _- శ. వ. లీ. సుజనుల్ = కొన్ని వతులు. 

1. వరుండయిన వురువుండు ల. న. 2, భన్మంజెన = ఆ. ఈ, ఏ, ఐ, ఓ. ఘ.ర్చు. 

త; నిర్మూలంబగు - క. లి, న ర్భాతురు డై న = అ; నర్థాపుకుండై న క. 4 గల 

యట్లు = శ్, మ, "ఎక్కు పతులు 5. నకు - కొన్ని (పతులు. 6, నిరంతరంబు ఆ 

ఒ*వీ, శ, వమ 

1. లోనీ, లోన _ అని పాఠములు, 

1. వినోదనావవాము - ఒ. 2. జన్మ్నుడగుట - చెక్కు (పతులు; విభవుడగుట _ 

ఈ, ఊ. బె. త. జ; కర్ము6డ గుట = ఎ. ఘ.టఉ వా, 

|. మరియర్థంబు - పెక్కు (పతులు; మరియు నర్థంబు = ఆ. ఊ. ఖ. ఏ. భయాది 

కంబులు - శ. వ. క. నర్జపరిత్యాగ చింత సేయవలయు - వెక్కు (ప్రతులు. 

క. ధన _ చెక్కు. (వతులలో లేదు. ల్, జీవిత పియ ౬ శ, ప, విభవేం దియ సంతో 

పంబుల నిత్య - న. క. నెందు - అ. స. 7. వి- వెక్కు[వతులలో లేదు. 



80. 

శీ]. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

అల 1 శ Su క ఆతోోపభోగార్డ మర్ధలా భేచ్చ నా, కెన్నండు లేదు మహిసుళా[గ 

గణ్యుల నత్యు| గకాననాంతరముిన, నెవ్విధంబున భరియింతు నొక్కొ 

యని కయిప్పు వగచెద ననవద్యగుణయు క్రి, ననఘ మాయట్టిగృవాస్థతతకి 

బోష్యుల *నెయ్యెడ( [బోవక యుండను, విపుల నతిథుల వృ థయ పుచ్చ 

. జనునె నిజీధనంబు సంవిభాగించి యీ,వలయు సాధురత వలయు! జేయ 

. *నభిమతా[కమంబు అందు గృహస్టాళశ,మంబీకాదె యుత్తమంబు వినగ, ' 

వ, మణీ యారు నకు శయనంబును థీతున కభయంబును దృషితునకు జలంబును 

బుభు&తీతునకు, నన్నంబును [శాంతునకు 2నాసనంబును నిచ్చుట 

_ సనాతనం బైన యు త్తమగృహాస్థధర్మంబు తృణభూమ్యుదక [పియివచనా 

దరంబు లెల్ల వారికి *నవళ్యంబ యాత్మార్థంబుగా నన్నక్పాకంబును “నసాతి 
కభోజనంబును వృథాపళుఘూ తంబును జబావహేతువు లగ్ని హో [తంబులు 

ననడ్వాహం బులు నతిథిబాంధవీవిద్వజ్ఞన గురుమి త భామినీనివవాంబు te 

పూజితంబులై_ యెగ్గు సేయును గావున గృవాస్టుండు, సర్వసంతర్పకుండు 
గావలయుం ]9గావునం |బతిదినంబును బకిశున క!1ఇ్వా పదాగ్గంబు సాయం 

2 పాతమృలయందు వె శంచేవంబు సేసి యముతాశియు విఘసాశియు? . 

81. 

1. మర్భంబు వాంఛ = ఆ. ఏ.ల = కొన్ని పతులు, లీ. యిట్లు = కొన్ని [వతులు. 

షీ, నెల్లెడ = ఊ. శ. పష; నే డ్రెజు = న; నీయెడ, నెల్ల ల-అని 'పాఠములు. ర్, విడిచి 

పెట్ట = అం రి, ధనములు=_కొన్ని (పతులు. 7. నఖిలయా|శ-చ. 2౫. ఈ. ళ. మ. 

ఇచ్చట నంధిచింత్యము, ర. బు (బ) నూవె . అ. ఈ. ఐ. త. 

1. యార్తునకు శయనంబును, ఖీతున కభయంబును- వెక్కు (పతులతోనిదిలేదు. ఇచ్చట 
మూల మి ట్లున్నది యు చేయ మా _రృన్యశయనం, సిత [శాంత తస్య వాసననమ్ తృషిత 

స్య చ పానీయమ్, తధిత స్యచ భోజనమ్. భం. అరణ్య పర్వము 1. పుట. 11; మణీ 

యార్తుల కభయంబును . శ, వ. 2. శయనాననంబును = చెక్కు.[పతులు; శయ 

నంబును (లు) = గప శయనాసనంబులు నిచ్చుట = శ. ష. లి. వచనచానంబులు = 

కొన్నీ (పతులు; వచ నాదర౦బు లెల్లవారికి = పష; వచనాదర దానంబు లల్ల వారికి = 

వా. ఏ. 4. నవశ్యంచాశ్మా-వీ. శ. వ; న్మళమంబ - వా. ళ. కొన్ని (పతులు. 
5. పొనంబులు _ కొన్ని [వళులు. 6. నసాజిక భోజనయబును = ఊ. గ. శ. స. 

(పతులలో లేదు. 7. మారణంబును-ఈ. ఐ. తం ర. విద్వజ్ఞనగురుమి[త _ కొన్ని 
(వతులలో లేదు. 9. ల పూజింవమి _ ఉ. 10. గావనం వెప వ్రతులలా లేదు. 
11. శ్వపచార్ధంబు.ఈ, ఐ. ఓ. త. _ 12. |పాతఃకాలంబులయందు-వీ, క, వ; [పాతల 

యందు = ,వెక్క తాళపష్మత (పతులు. ఇది యింకను విచారణీయము. 19. భూత 



శీ2. 

88. 

క, 

ఆరణ్యపర ము —_ ప్రథమాశ్వాసము § 

కా వలయు యజ్ఞ శేషం బమృతంబు 15 సాం బరగు ీనతిథిభు క్తశేషంబు 

విభునంబు నా(బడు నట్ట వృ తివరిలువా( డు_త్తమ గృహాస్థుం డనిన ధర్మ 
న. = తలి 

రాజునకు శొనకుం డిట్లనియె. 

1హోరివిషయాభిలాప.ము, గారణిముగ నెంత యెలుక గల వారును దు 

ర్యారవి కారము బొంబెడు*వారు నిజేం|దియము లవి యవళ్యము లగుటన్ . 

వ. సంకల్పజం బై న కామంబున దగిలిన *మనస్సు చేతం ”(బేరితం బై క్ తా 

దీం|ద్రియంబులు శచ్వాదివిషయంబూలం బరి భమించుటం జేసి విషయాభిలావ 

విశిఖవిద్దు-లె చేహులు తేజో“లుబ్దంబు లె న శలభంబులుంబో లె ళోళా 

నలంబునం బడి త మ్యెణుంగక యవిద్యాక ర్మతృపహ్ట లం జేసి సంసారచ [కంబు 

నందు (బవర్స్హిలుదు రట్టి [(బహ్మాదితృణ పర్యంత భూత పవృ _త్రియందు రాగ 

'్వేషవిముకు లై యభిమానమత్సరంబులు విడిచి వేదచోదితం "జైన 

కిసమ్యక్సంకల్స సంబంధం _ బిం|దియని|గవాంబు [వతవిశేషంబు గురు 

సేవనం బాహారయోగం బధ్యయనాగమంబు కర్మ నన్న్యాసంబు చిత్త 

నిరోధం బనునెనిమిదింటను గర్మానుష్టానంబు 'సేసినమవోత్ములు దమతమ 

తపోమహా త్త్వ్వంబునం జేసి 2సంసారంబు జయింతురు నీవును కు ళూ 

షాళవణ [గవాణధారణోహాపోహోర్థవిజ్ఞాన తత్త్వజ్డాన సమన్వితుండవు 

నీచేతం 1 జారబ్దంబు లై నయవి సర్వంబులును సంపన్నంబు లగు. 

శిల, 

బలియిచ్చి వైళ్వ - కొన్ని [పతులు, 14, నగునది . ఉ. ఏ. ఓ. చ, యు. ద. ల. 

15. నాబడు _ కొన్ని (పతులు. 16. పోష్య లు కొన్ని (పతులు. ఇచ్చట మూలము' 

నందు అతిథి, పోష్టు[వసక్తి లేదు. విఘ సో భు క్త శేషంతు యజ్ఞ శేషం తథామృతమ్. 

1. కోరి పిషయాభి - ఘ. చ. బి. మున - కొన్ని పతులు. లి. వార = కొన్ని 

(పతులు; వారలకు నిజేందియము లవశ్యములగుటన్ = ఆ, ఇ. ఈ. క, త. ద, అ. 

1. మనంబుచేతం-కొన్ని పతులు. జ, | వాంశంబులై -స. లి. బులై. (శో తాదీం= 

కొన్ని (పతులు. 4. లందు (అంసుందు) బరి భమించుట = కొన్ని (పతులు, ర్ 

"తలుచు (| తెళ్ళుచు) రేవులు - అ. ఇ. జొ. క్. 6. లుబ్రభస్మీ భూతంబులై న_అ. 

ఈ. ఐ. ఖ,ట. తె.న. 7. బ్ములన సమర్జిక ౦క ల్చ= పెక్కు (పతులు, ర. మూలము 

నందు నమ్యక్ అను విశేషణము. ఎనిమిదింటికిని చేర్చంబడినది. అనగా సమ్య 

గిం|దియ నీ హము మొదలగునట్ల., లన రు చం బి3] డియ -_ ఈ. ఐ. త; సమ్మతం 

బిందియ-కొన్ని [వతులు. 10. గురుఖవ సేవన ంబ్రు-కొన్ని | పతులు, 11. సంసార 

చ కంబు _ఆ.ఘ.చ.ఠర. 12, నీవు గురుకు కూపూ-కొన్ని (పతులు, 18, (పారం 

భంబె_ నటి సర్వ్వంబును - కొన్ని (పతులు. 



10 

ల్ర్డ్తీ, 

లర్, 

86. 

87. 

88, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

క. "వసురుచాదిత్యాదులు, వసుధేశ *తపంబుగౌరవంబున నై శ్వ 
రర శిసమృద్దులెరి తపమునం |బసిద్దముగ నిష్ట సిద్ది వడయుము నీవున్. ఖీ “అరా ధి పథ 

వ. కేతపస్సిద్దు లై నవారు దమతలంచిన దానిన *|క్రమంబునం బడయుదురు గావున 

నీవు నువళమవంతుండ వై తపంబు సేసి కీయోగార్డ సిద్దివడని [ బావ్మాణుల 

కనను చరించుచు నీమనోరథంబు సఫలం్బు సేయు మనిన *శానకవచనంబు 

సేక్రొని థాతృమధ్య గతుం డన ధర్భ్మతన యుండు ధెమ్యునకు నమస్కరించి 

యి ట్రనీయె. 

శే. వనమునకు వచ్చి నవయంగ వలవ *దుడుగుం డనిన *నుడుగక మీతోన 

యరుగుదెంశు 

మనిరి (వాహ్మణుల్ ఫీరి కాహోర 8 మేయు,పాయమున ను[గవనమునల 

కృడయనేర్తు . 

వ. వీరల విడువ నోవ నేమిసేయుదు ననిన విని ధామ్యుండు "పెద్దయుం (బొద్దు 

ే౨0తించి ధర్మరాజున కి ట్లనియె. 

ఆ. భూతరాళి దొల్లి పుట్ట బుభుకూభి, తవ మయిన జూచి తద్భయంబు 

నపనయింపం గడ(గి యదితిసుతా | గణి, గమలవాంధవుండు కగదుణతోడ. 

84. 

85. 

86, 

88. 

1. వనువులు రు|చాదిత్యులు - ఊ. ఈ. వష. 2. తపోబలంబు వలనన యెశ్వర్య వ 

ఆ. ఎ.ర్వు. ద. శి. సమేతులై రి - ఈ. ఐ.క. త, 

1. తపళ్ళీలులై న-ఏ. జ. డ. శి. [కమంబున- పెక్కు [పతులలో లేదు. 8. య$ీన్ట 
సిద్ది-అ. ఖ; యాశ్మార్దసిద్దులు = ఆ, ఈ. ఎ. ఏ.క.జ.త, ద. 4. భరియించుచు 

నీ మనోరథంబు నఫలంబు సేయుము; భరియించిన నీ మనోరథంబు సఫలం జగు; 

భరియింపు నీ మనోరథంబు సఫలంబగు _ అని పాఠములు. వ్. బగుననిన - ఈ. ఐ. 

ఒ. త, వీ. శ, వ. 

1. దుండుడనిన . ఈ. ఐ. చ. ట. త. 2. నేము మీతోడన యరుగు - ఆ. ఖు; 

నుండక మీతోన -_ కొన్ని (పతులు. | లి. మెయ్యుపాయ = కొన్ని (పతులు, 

4. బడయవచ్చుు _ ఉ. గ. శ, న. న; బిడయువాడ = అ, 

1. విచారించి = కొన్ని (పతులు. 

1. [క్రమము = కొన్ని (పతులు. 

న. 



ఆరణ్యపర్వము __ స్రథమాశ్వానము [1 

0. వ. ఉ త్రరాయణగతుండై 'యుర్వీరసంబు *ఫరి|గహించి దతిణాయనగతిం 

బర్జన్యభూతుండై_ యోషధులం బడసి రా తులయందు( జం|ద కిరణా 

.మృతంబునం డని వానిం దడుపుచు వర్ణించి యం దన్నంబు వుట్టంచి 

క పజారతణంబు చసేయుటం ర్-జ్రేస్లి యన్నం “కాదిశ్వమయం బనీ యెణింగి 

తొల్లి ఖీమీవై న్యకా _ర్హోవీర్యనహుషాదులు యోగీినమాధిష్టితులై సూర్య 

భజనంబున నన్న ంబు( బడసి యావదలవలనం (బజల సముద్దరించిరి గావున. 

40. మ, లయ।గాహి. 

వారిరుహమిత్రు, నమరోరగశమునిద్యు చరచారణగణ 2 పణుతచారుగుణు 

తెట్రాలి-బ్రాం 

ధారు నఖిల శుతిశరీరు హారిళంకరసరొ రుహభవ్శ పతిము చారుణతమి! సా 

*వారణమరి చిపరిపూరితదిగంతరు ని భూరికరుణానిరతు సూరు |దిజగ| ద 

అారతు సహసకరు( గోరి భజియింపుము మనోరథఫలంబు లగు 

₹భూరవమణ నీకున్. 

41. వ. అని ధౌమ్యుండు విశుర్రాత్ముం డె డై నధర్శశాజునకు సూర్యుం డర్యముండు 

భగుం డనునివి!మొదలుగా(గల నామంబుల యష్టోత్తరళతంబు నభీష్టసిద్ది 

(ప్రదం బయినదాని విస్ప స్టైర్భవర్జోచ్యారణంబును విధియు కంబునుగా నువ 

'దేళించి దీనిం దొల్లి యిం |దువలన నారదుండు వడ సె నారదువలన *వసు 

వనురాజు వడ సె నాతనివలన నేను కివడసితో నేను నీకిచ్చితి నిది చెవనిర్భి 

తంబు దీన నాదిత్యు నతిభ క్షి నారాధింపు మనిన, 

99. 1. యుర్విరనంబు - ఠ. 8. లంలీల్చి-ఏ. ఓ. ల. 8. మృతసారంబునం-ఈ. ఐ, త. 
bh, (పజాభారణంబు - కొన్ని (పతులు; [పాణధారణంబు-వీ. శ, వ.న. ర్. జేసీ= 

కొన్ని [పతులలోలేదు. 6, సేన _ పెక్కు (పతులు. ఇది విశార్యము. 7. వీర్య 

నల నహువ - కొన్ని [పతులు. ర. సమాధినిష్టితులై - కొన్ని (పతులు సమా 

శితులై - కొన్ని (పతులు, _ 

40. 1. మునీంద్రనతు-ఈ. ఐ. త. 2. (పణతుచారుగుణు-కొన్ని[వతులు. 8. భూతా 

ధారు- పెక్కు. (పతులు. 4. చారణ. వెక్కు (పతులు. ర. నఘారి నతీకారుణికు.- 

కొన్ని (పతులు; నఘాదిక వికారినిను - డ; నమారి(తిగుణాత్మకుని-ఠ. 6. యూరుణ.. 

శ, వ. 7. భూరి భుజ నీకున్ = "పెక్కు (పతులు. 

41. 1. యాదిగాగల - కొన్ని (ప్రతులు. 2. వసువను రాజువడనె నాతనివలన - ఇది 
కొన్ని ప్రతులలో లేదు. 8. బడసితి - వా. 4. నీకిచ్చితి నిది - కొన్ని (పతులు. 



12 

42, 

48. 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
సూ 

ధ_ర్రరాదు నూర్యు నొరాధింబి వరందు గొనుది 

సీ, హితుం డై నతనపురోహితు నుప దేశంబు పేర్మితోయ చేకొని ధర్ముసుతుండు 

నెమ్మి. బుప్పోపహారమ్ముల నాదిత్యు. బూజించి భాగీరథీజలంబు 

లందుండి విషయంబులం దిం| దియంబుల “నమల | వతానుభావమున కినుడిచి 

వాయుభోేజను(డు [బాణాయామపరు(డునై. కూ సూర్యా దినామముల్ 

సూర్యుగుటీ చ 

- జసముసే సయయుచున్న 6 దపను( డాతనికి( [బె రత్త క్షమయి |తిలోక చతు డమర 

వరుండు దురితపహారుండు తరణి (తయీమూ ర్తి, వనజమిత్రు,( డట్టు 

లనియె( గరుణ. 

వ. నీతపమునకు మెచ్చితి "నీవరణ్యంబున నుండ(గల *పం| డెంజేండ్డును వన్య ఫల 

మూలశాకంబులు నిమహానసంబున (దుపదరాజపు,త్రిచేత శసాధితంబులై 

యక్షయంబు ల లై నచతుర్విధాహారంబు లగు నని *ఉయొక్కతామస్టాలి 

యిచ్చి వరం విచ్చి వనజహితుం డంత ర్లితుం డన. 
‘ on ర 

Mea 
గ. 

42. 

498. 

1. వచనంబులు = ఉ. గ. 2. ననవరశావధానముననుడిపి-శ. ష. ళ. "సెక్కు పతులు. 

ఇచ్చట అఖండయతిగా నున్నది. పద్యమందుగల [పాసయతి నియమము సడలినది; 
ననవరతానుభావన (ము) ల నొడిచి (నణచి, విడిచి) ఆ. ఈ. ఐ. చ. జ, త. ల. వ. 

లీ. నణచి, విడిచి, నుడిపి=అని పాఠములు... 4. నూరుర్ణనామంబుల సూర్వ్యు(గొలిచి- 

వా; సూశ్యాది నామముల్ నూర్యుంగుఆిచి-వీ.ళ .ష.. "పెక్కు[పతులు. 5. త్యకుడై_ 

(డయి) = ఓ. గడ, ద, 

1. నీవరణ్యంబున నుండంగల - ఈ. ఐ. క, జ. త. వీ. శ, న; నీ పండెండేండ్లు - 
వా. కొన్ని పతులు. 2. పం డెం డేళ్ళు-ఇ. ఈ. ఏ. ఐ. రి. రసాధి ష్టితంబులై న 

అ; స్వాదితంబులై -డ, ద; కారితంబులై ౬ చ; [పసాధితంబులై_ ఎట. 4. యుక్క 

తా మస్థలియిచ్చి = వీ. శ. వ ళవతులందును పెక్కు తాళప్మత(పతులందును నిది 

లేదు. భం, [పశియందును శా[మస్థలియిచ్చుట లేదు. మూలము, ఫలమూలామిషం 

శాకమ్, సంస్కృతం. యన్మవోన సే, చతుర్విధం తదన్నాద EI అకయ్యమ్ తే 

భవిష్యతి, ధనంచవివిధంతుభ్యమ్ , ఇత్యుక్వ్వా న్త నర ధీయత. కాని పి.వి. ఎస్. [పతియం 

దును వావిళ్ళ "తెలుంగు లిప్మిపతియందును. తా మస్థలి[పళంస కలదు. గృ హ్హీష్వపిళరం 

త్యామం: మయాదత్తం నరాధిప-పి. పి. ఎన్. ప్రతి. పుట. 19. ర. డు తిరోహితుం 

డయిన = కొన్ని (ప్రతులు. 



hh, 

45. 

46. 

47. 
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చ. అడర(గ ధర్మునందను. 1ేడహర్చతిచేత వరంబు పేర్మితో( 

బడసి మహీసురో_త్తముల భవ్యుల( బల్వుర *నిర్వహించె న 

ప్పుడు |దుపచాధిరాజసుత పొల్పుగ వండినశాకమూలముల్ 

గడురుచి నిష్టభోజననుఖంబీోలం దృ ప్తులం 5-జియు చుండంగన్. 

వ. ఇ ట్ల నేకసహ సమహినురవరుల ననుదినంబును నభివముతభోజనంబులం దనిపి 

విఘసామృతేభోజనంబులం దృప్రులై న *తనపతుల భు_క్ష శేషంబు |[దుపద 

పు తిక యుపయోాగించుచుండం గొన్నిదినంబు లంద యుండి పాండవులు 

(బాహ్మణులచేతం గృతస్వ _న్త్వ్యయనులై * (బహ్మార్సి సంఘంబులతో. గామ్యక 

వనంబున కరిగి *రంత నిట ధృతరాష్ట్రుండు విదురుం బిలిపించి నీవు భార్గవు 

కంచు బుద్దిమంతుండవు పొండవ కౌరవులకు *సముండవు సమ్మతుండవు చెప్పు 

మింక నప్పాండవు లేమి సేయువా రనిన విదురుం డి ట్లనియె. 

_ మ. దేవమూర్తులు పాండుపుత్తులు ధీరచిత్తులు వారి "పెం 

పీ వెటుంగనివాండవే ధరణీశ వాయునుతుండు గాం 

డీవియుకా భుజవి[ కమ పకటీ*కృతుల్ వివి ధా(స్రువి 

ద్యావిశేషులు వై రివీరులం దక్కనిత్తు3 పోరులన్ . 

క, మొనసి యధర్మద్య్యూతం, బున భేదము వుట్టు. జాండుపు.త్తులకును ని 

తనయుల కని మును చెప్పి*న, విననొల్లక కొడుకూపలుకు వింటివి కడంకన్ . 

44. 

45. 

46. 

ర్వీ, 

1. డవూన్నతి - ఆ; డవాఃపతి _ ఈ. 2. నెమ్మితో _ పెక్కు (పతులు. లి. నుద్ధ 

రించె . ఉ. గ. వా; నిర్వహించె - వీ. ళ.వమ. నూ, ళ. పెక్కు (వాత పతులు. 

శీను (న) ద్భ_ప్తియు _ చెక్కు [వతులు; నదృప్తుల  ఉ. ఘ. 5. గూర్చు చుండ 

గన్ నూ, 

1. భోజనులై న తన పతుల భుక్త - కొన్ని పతులు, వ. తనపతుల, భు క్త శేషంబు- 

ల. వీ. ళ; పోష్యుల భు క్త శేషం-వా; పతుల భు క్త శేషంబు-శ. ష. లి. (వావ్నాణ 

సంఘంబు (ల)తో-వెక్కు (పతులు, 4. అంత - పెక్కు (పతులలోలేదు. 5. సముం 

డవు - కొన్ని పతులు; సమ్మతుండవు = వొ. కన్ని పతులు; మూలము. సమశళ్ళత్వం 

సమ్మళతః కెరవాగాం. 

1. కృతా(న్త్ర మహ్మోస్త్ర విద్యా విశేషులు - ల; వృతుల్ = కసం, వీ. 

1, వైరము - అ, బ్ర, తివిన నొల్ల క = ఊ. ల. లీ. మాట = కొన్ని (పతులు. 
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48. వ. ఇంక నయినను వారి రావించి తొల్లి 'నీచేతం బడయం బడిన రాజ్యంబు, 
నందు. 1 బతిష్టించి కీరియు *ధర్మంబును నిలుపుము రాజ్యంబును దివర్గం 

బును ధర్మమూలంీబులు గావున నంద వర్తిల్లు ధర్మువు విడిచి యధర్మ 

వ ర్మియయి కర్ణ శకునిదుశ్ళాసనశికితుం డైన దుర్యోధను దు శ్చేష్టితంబుల 

కొడంబడ వలవదు. 

49. శే. "వీని పుట్టిన పాపంపువేళం వబెక్కు, చుర్చిమి త్తముల్ వుట్టిన నిర్ణయించి 

యేను జెప్పి తీ దొల్లియు పీనికిచేత, నెట్టు గొరవులకు నెగ్గు వుట్టు ననియు. 

50. వ. కులేదూపకు దూషించి కులంబు *రతించుట ధరు శ్రవు ధర్మరాజు నఖిలమహీ 

రాజ్యర మకుం జేసి పుత్తపౌత్త “మిశ్రా మాత్య బంధువర్గంబుల నెల్ల రతిం 

పుము సభామధ్యంబీనందు | చౌపదీఖీమ సేనులం | బార్థింప దుశ్శాసనుం 

బంపుము. 

51. చ. ేజణతిళయితామరో త్తముం కడహార్చతి తేజు. డజాతళ తుం డూ 

వెర్దితు డజితుండు నీసుతుల్ సేసిన యొగ్గు దలంపం డాతనికా 

ధృతి *నభిపి.క్తు. జేయుము | పతీపకులోద్వహ యిట్ల మొన నీ 

"కృ్ఫుతమునం గౌరవాన్వయ  మకిల్చిషకీ ర్తి. | బకాళితం బగున్ . 

రల. వ. అని పలికిన విదురుపలుకు”లు విని కడు నలిగి ధృతరాష్ట్రం డి ట్లనియె. 

&8. 1. (ఇతిష్టాపించి-వీ. శ. న. ౨. ధర్మువు-కొన్ని (పతులు. శి, బగావున - కొన్ని 

[వతులు. 4. వర్తులయినకర్ల - కొన్ని (పతులు. 

49. 1. వీడు చెక్కు (పతులు. 2. యందు - ఆం. చ. వ్యా. సం. స. లి. చెడ్డు - 

కొన్ని (పతులు; చెయిద మెట్టు = ద; చెయిది = కొన్ని (పతులు. 

50, 1. దూషణు' దూషించి. కొన్ని (పతులు. 2. నిల్చుట = అ;' నీస్తరించుట - ఆ.ఎ.ఒ, 

లి, భృత్యామాత్య - కొన్ని (పతులు. 4. నందు (చొపదిం జేసిన. సేతలకు భీమ 

'నీనారునులం (వార్జింపను - ల. 
. జ ee ® 

51. 1. అతిశయ శాపసో త్తముడు - వీ. శ. ష. స. చెక్కు పతులు. 2. డహఃపతి - 

ఈ.త. 38, ర్లిత విభవుండు-ఊ . ఘ. ట్వ ర్హితుడు ధరిత్రి - ఆ. 4. ననునీతు, నను 

రక్తు, నవనీశు, నుపనీతు - అని పాఠములు. క. (పదీప - శ. ష. వెక్కు[పతులు. 
6. _త్తమయిట్లయైన (య (యి ట్టులైన) - సెక్కు [వతులు, 7. కతమున... 

నానాటి రం మాటలా శ మా 

ఆకల్మష. కీరి _ ఊ. ఏ. ఓ. రు. ద. స. ళ, 

52. 1. అనిన విరురు పలుకులు-వెక్కు (పతులు. 2. అ కులికిపడికడు - ఏ. ఓ. క. జ, 
యు. లి. కడునలిగి - కొన్ని [పతులలో లేదు. 



ఛ్లి. 

ల్డ్తీ, 

శీరీ. 
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క. నాదేహంబున6 బుట్టిన, 1యాదినుతుకా విడువ నెట్టులగు నాత్మజులం 

కాదనక కివిఘాతించు ద, యాదూరులు గలరె యిట్టు లన నీ కగునే. 

ఎదురుండు ధృతరాష్ట్ర ని టిడీబి వొండ భ్రులయొద్ద వం దోభ్రుటి 

సం. $§_ర.19 

వ. నీవు నాకొడుకులయున్న తి కెన్నండును! సహింపవు నీసవాయిత్వంచేనొల్ల( 

సీ, 

బాండవులకడ కేనియు కనొండు గడ కేనియు *నీకిష్టంబై న 6చోటికి నరుగు 

మనిన 6నాతణంబు విదురుండు *“మనోజవై కరథారూఢుండై పాండవుల 

5కడకుం గామ్యకవనంబున కరిగె నంత నతనిరాక దవ్వులం గని ధర్మరాజు 

భీమ సేనున కి ట్లనియె. 

గాండీవ మాదిగాం గలేయాయుధావలు, లు క్రివంబున నప్పు *డొడిచికొనంగ 

మటిచినవా డయ్యు మందాత్ము( ఉడాధార్త, రాష్ట్రుండు 

గాంఛారరాజతనయు 

కన చనముల్ విని యతవతి నెపంబున వాని. గష్టుండై కొన సమకట్ట మనల 

మగుడింపంగా దుస్ట్రమతిం జీసి విదురు బు, త్తెంచెం గగాకున్న 7-నేతేరం డితండు 

. నింక జూద మాడ చేనోవ నిది పని, గాంగ వచ్చు నొక్కొ కడంగి విదురుం 

డేమిసేయువార మితనినియోగంబు, మనకు. జేయ కునికి మానుషంజె. 

శ్లి, 

శ్టీం 

శర. 

1. యాదిమనుతుని విడువ - ఠ. 2. కాదని విభూతినిచ్చు - ల.న. శీ. వివారించు.ఠ. 

1. నొల్లవు, సై పవు, నోవవు - ఆని పాఠములు. 2. త్వంబునేనొల్ల - వా.వీ.శ.వ. 

త్వం బేనొల్ల - పెక్కు (పతులు, లి. నొండుగడ నేని, ..చోటనుండు పొమ్ము - ఆ.ఇ,ఒ. 

4, నీకిష్టంబగునెడ - ల. స, రీ, చోట నుండు పొమ్ము - కొన్ని [పతులు. 6. తమ 

ణంబ - కొన్ని పతులు. 7. మనోవేగ రథా రూఢుండై - ఏ. ఓ. య్ము మనో 

వేగంబులై న వాయంబులం బూనిన = చ. ద్య మనోజవంబులై న వాయంబులతఆ 

బూనిన రథారూఢుండై -ల. 8. పాలికి = ఓ, ల, ' 

1. యాయుధంబుల ను్కవంబున = కొన్ని (పతులు. వి. డొబిచికొనగ _ ద. స, 

లి. డ య్యె-కొన్ని (పతులు. ర్వీ డాధ్భతరాష్టు ండు -కొన్ని (పతులు. రీ. పలుకులు 

ఈ. ఐ.త. 6. గాకున్నె యేతెంచిన నితడింక-ళ; గాకున్న యే తెంచెనీతడింక = 

కొన్ని [వతులు. 7. యే తెంచునెయితడింక వీ. మ. కొన్ని (పతులు. 8. వచ్చు 

నొండె ఎస వచ్చెనొక్కా = ఈ. ల, 
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రర, 

5. 

59. 

60. 

భ్రీమదాంధ మహాభారతము _ 
లో 

వ. అని తమలో. 'బలుకుచున్న సమయంబున విదురుం డేతెంచిన నతనికిం 'బత్యు 

ద్గతు లై వినయ! పియసత్కారంబుల సంతుష్టుం జేసి తదాగమననిమి త్తం 

బడిగిన వారికి విదురుం డి ట్రసియి. 

_ వ్పుతి వారికి *మోకును గడు, హితుండవు చెపు మయ్య యింక 

నెయ్యది కార్య 

సితి యని ధృతరాష్ట్రుం డే, కత మిష్ట్రం బైన కార్యగతి శన న్నడుగన్ . 
థి (ఆః రై ఇ 

, 

వ. ఏ నుభయపడంబులేవారికి జగంబునకు లగ్గుగ హితం జై నవిధంబు నెప్పిన 

నది సర్వజనరుచికరంబై న యాహోరంబు రోగాతురునకు 2నరుచికరం బైన 

యట్ల యతనికి కిరుచియింపదయ్యె. 

. కార్యగతుల శెటి(గు కలరూపు సెప్పిన, నధికమతులు దాని 1నా దరింతు 

రల్సి'కార్యబుద్దు లగువారలకు నది, విరసకారణంబు విషమపో లె, 

వ. చాననచేసి ధృతరాష్ట్రుండు న న్నొల్లిక యెగ్గులు వలికి నీవు వివరీతేచేత 

స్కుండ విందుండ వలవదు పాండవులిపాలికిం బొమ్మనిన వచ్చితి రూప 

లావణ్యవతిమై  వృద్ద(కో (తియునిచేతం  బరిణీతరైమైన తరుణియుంబో లె 

౦ాజ్యలత్మై యధ్దురాత్మునందు కివిర క్షయ కాని కపిలి పుట్ట దంగడు. 

506, 

గ్. 

50. 

థ్, 

60. 

1. విచారించుచున్న - భీ, శ. ష. 

1. నీవు మాకు - వారికి హితుడవు - ఊ. ౨. మాకుంగడు, మాకునుపియ - అని 

పాఠములు. లి. నన్నడి7న్ - చెక్కు పతులు 

1. కు మధ్యక్థంబైన విధంబు సెప్పిన - 8; కుజగంబునకు బధ్యంబై న హితంబు 

... చెప్పిన = ఈ. ఐ. త; జనంబులకు పథ్యంబి న విధంబుజెప్పితినది = ఓ; వారికి లగ్గుగ 

హితం బైన ఆెజంగు నెప్పిన - శ. ప; వారికి లోకంబునకు.. ,తెటింగు నెప్పిన - పి, 

ల. నరోచికంజై న - పెక్కు (పతులు- లి. సొగయింపదయ్యె - న; రుచియింవక - 

కొన్ని (పతులు, 

1. నాచరింతు రల్ప *వ.స; ననుచరింతురల్ప = ఓ. 2, భాగర్టవంతుల =దఓ. చ.వ్కా 

భాగ్యబుద్దులగు = వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు; భాగ్యయు క్తులగు = ఉగ; కార్య 

యుక్తులగు = స 

1 చేష్టుండవు, చేస్తి తుండవు _ అని పాఠములు; చేతసుండవు = ఎ. జ. £2. పాలికిం 

బొమ్మని - కొన్ని (పతులు; కడకుం బొమ్మని = వా. కొన్ని [వతులు. లి. విర కియా 

కాని _ కొన్ని |[పతులు. 4. (పీతిపుట్టదండు - డ; పీతి(బుట్టింపడు - వా. చెక్కు 

పతులు: డీనియన్వయము విచార్యము. 



62, 

6౨. 

64. 

65. 

66, క్, 
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, ధర్మ*రహితు లైన ఛా_ర్హ రాష్ట్రాలకు భూ, రాజ్యలక సుస్థిరంబు గాదు 

ధర్మతనయ నిన్ను6 ద(దాజ్యకీసంపదల్ , వలచి తమకు. “దామ వచ్చి పొందు. 

. నావచనంబున నెగడునది యనిన ధర్మరాజు నట్ట చేయుదు "నని యున్నంత 

నిట ధృతరాస్ట్ర్రండు పాండవులయొద్ద విదురు నునికి యెణింగి 'ధృతివిహీ 

నుండై. తన హృదయంబును దృష్టియుం బోనివిదురుం జాసి నిమిషం 

భేనియు నిర్వహింప *నోపక సంజయున కి ట్లనియె. 

. నెమ్మిగలవాని "చాచి, _త్తమ్మెణీగౌడు వాని *విదురు ధర్మ పియు నా 

తమ్ము కినిటివేగో తోడ్కొని, రమ్మరుగుము కామ్యకాఖ్యరమ్యాటవికిన్ . 

. అని పంచిన నప్పుడ సంజయుం డతిత్వరితగతిం గామ్యకవనంబున కరిగి. 

| ధరణీ దేవ*సహా | సోసంఘములతో' ధామ్యుండు ధర్మీతమా 

భరణుల్ నల్వురు దమ్ములుకా విదురుండుం జాంచా లియుం (బీతిబం 

ధురులై. *ఉకాల్వగ నొప్పుచున్న బుధీబంధుకా ధర్టరాజుం [బిథా 

స్వర తెజుం (బభుం గాంచి సంజయుడు సంజాత వమోదాత్ము(డై_. 

వనేవానము 2సేయుచు( |దిభు, వనరాజ్యము కి సేయునట్టివడువున సంతో 

_వనిబద్ధబుద్ధి యగుయమ, తనూజునకు భక్తి *నెజంగి శా నిట్లనియెన్, 

64. 

65, 

66, 

వాహ్యులు, హానులు, దూరులు - అని పాఠములు. 2. నంపద వలచి తనకు చాన 

వచ్చి పొందు - కొన్ని (పతులు. లీ. చార - న. కొన్ని [పతులు. 

1. నని యొడంబడి యుండునంత (యున్న ంత) - కొన్ని పతులు. 2. నేరక - 
చెక్కు [వతులు. 

[. చిత్తమ్మెరినెడు వాని _ శర. &. సకల ధర్శ[పియు - శ. శర. మ. స. లీ. ని 
విదురుందోడ్కొని - శ. శర. వష; నిటవేగంవోడ్కౌని _ నూ; నిటదోడ్కొనివే - వ. 

1. పలికిన, వనిచిన _ అని పాఠములు, 

1. విశిష్ట _ ఉ. ఠ.న. ౨. నంఘములతో - ఈ. ఐ. మఘ. త. వీ. శ. వమ; సంకు 

లముతో - వా. కొన్ని (పతులు. లి. [కియా ఖరణుల్ -స,. 4. కొల్వగగొప్పు 

చున్నబుధబంధున్ = కొన్ని (పతులు; కొల్పుచు నుండ నున్న బుధ మి[తున్ యు 

ఊ. వా. 5. బంధు. వాతరజాఢ్యు ౩ ఆ. 6. స్వరశేజున్ - వీ, శ. వ. కొన్ని 

(పతులు; స్కరతేజుం - ఆ. ఊ, ఏ. వా. 

1. వాసమయ్యు నిటందిభువన = అ. స. లి సేయుచు = ఊ. శ. మ; సేసియు - 
= 58 వా. పెక్కు (పతులు. 3. ససిన ట్ట్రవడువున = కొన్ని పతులు. 4. మొక్కా - 

ల, శ. వమ; నొరిగి - కొన్ని పతులు. 
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81. 

68. 

‘69. 

"70, 

71. 

72. 

లో 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ 

వ. మిమ్మును ధర్మార్థవిదుండై న విదురునిం గారవేం|దుం జెప్పుడుం దలంచు 

చుండు మీీయనుమతంబునం దనయనుజుం ఃదోడ్కొని తేర నన్ను. 
బు తెంచె ననిన విని ధర్మ రాజు విదురున కి ట్రనియె. 

శే. సర్వజనులును ధృతరాష్ట్రశాననంబు, సేయుేచున్నచో మనకు విశేషభ క్షి( 

శచయవలయు( గావున నెడనే సయ కరుగు, మనిన విదురుండు 

2X జసురి కరి? నంత. 

న. ధృతరాష్ట్రుండును "దనకు వినయవినమితో త్తమాంగు డైన విదురు నతి 

స్నేహంబునం గాంగిలించుకొని *మూర్ణా| ఘాణంబుగేసి నీవు *నిత్యకమా 

నిరతుండవు నాబుద్దిలేమికి కమింయిరోపు మనిన విదురుం డిట్లనియె. 

ఆ. నీవు నీనుతుండు నెజీ6 దప్పి పలికిన?, బథ్య మయిన పలుక పలుక వలయు 

పీరు లయిన పొండవేయులతో తన్ని గ, పహాంబు సేయు *టిది నయంబుగాదు. 

వ. అనుచు నెప్పటియట్ల కార్యసవేయుండై విదురుండు ధృతరా స్ట్రోనొద్ద 

నున్న నయ్యిద్ధటిసంగమంబునకు శంకించి దుర్యోధనుండు. కర్ల ప్రళకునిదుశ్ళా 

సనులతో నిట్లనియె. 

క. పాండవహితు( డగువిదురుండు, వెండియు. జనుచెంచి కార్యవిధులందు సహో 

యుండయ్యె నతనితోడ హి, తుండయి మంతనము సేయం. 

దొడంలగన్ విభు(డున్. 

67. 

69. 

70.0. 
- (పతులు. లి, విగవాంబు - చెక్కు. (ప్రతులు. క. టది, నది - అని పాఠములు. 

71. 

1. నీ. కొన్ని (పతులు. 2. తో డ్రేర - కొన్నిప్రతులు; తోడ్కొనిరా - ఐ. క:జ, 

1. చోటను - ఉ.గ.ఘ. ద; చున్నెడ - చ. 2. కరిపురి - కొన్ని పతులు. 

1. దనకు వినయ _ కొన్ని పతులు; వినయ _ వా. కొన్ని (పతులు. ది, మూర్ద్ని 

[ఘాణంయబు = స. పెక్కు (వా6త (ప్రతులు. ల, నిత్యసత రకమా = ఈ. ఐ.క.తో; 

నత్యకుమానిరతుండవు - ల;  సత్యసమన్వితుండవు - ఆ. 4. చునది - కొన్ని 

(పతులు, 

1. రవ్పనడచిన అ కొన్ని (పతులు; తప్పియాడిన _ డ, ల. పలుకు = పెక్కు. 

1. అని చెప్పితిగాక యనియె= ఈ, ఐ. త. 2&2, యొద్దనయుండ -ఉ లి, నమా 

గంబు, సాంగత్యంబు - అని పాఠములు... 
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78. వ. వీర లింకం చాండవుల నిందులకు రావించుోవార లయిన నగ్ని విషజలంబులు 

2 పయోగించి వారల కకపాయంబు సేయుద మనిన *విని శకుని దుర 

. ధనుం జూచి యిశ్షైల "బాలిశం బై నమతిం దలంచితివి_విదురధృతరాష్ట్రులు 

విపరీతమతుల్లై రావించినను నిత్యసత్యనిరతులై న యప్పాంీడవులు దమ 

చేసిన సమయంబు నలుపక "యేల కివచ్చువా రగుదు రనిన శకునిదుర్యో 

ధనులకు( గర్జుం ది ట్రని యె. - 

1a. ఉ, ఇత్తజి6 బన్నిపోయి పయినె త్తి రణం బొనరించి వారల౯ 

“మి త్తికి *నంపి ధ్యాతి నిరమితము6 జేయుద *మిట్టులెనం ద 

దృత్తులు నీక దక్కు. గురువీర కడంగుము నావుడు౯ మదో 

నృత్తుండు గారవుం డతని మాటకు నంతస మంది చెచ్చెరన్ . 

5. వ. సమరసన్నద్దుండై. సమ _స్తబలం'బును సమకట్టి 'వెలువడినం *దన దివ్యిదృష్టి 
నంతయు నెజింగి కృష్ణ దై ప్రపాయనుండు వచ్చి యిదోధర్మువుగా దుడుగు 

మని దుర్యోధనుని వారించి ధృతరాష్ట్రున కి ట్లనియె. 

76. క, వుడమియు రాజ్యము! గోల్పడి, యడవుల నేకతను యున్న యప్పాండ 

, వులం 

గడగి వధియింతు నని నీ, కొడు కరిా”డు 2నిట్లుతలంపంగూడునె బుద్దిన్ . 

78. 1. వారై శేని, వారైన - అని పాఠములు. 2 [వయోగించి వారల - వా. 
కొన్ని (పతులు; [వయోగించియైనను వారల - ఈ. ఐ. క. త. లీ. కవశారం 

బులు - డ. శ, విని - సెక్కు [వతులలో లేదు... 5. యవిభావిశంజై న - ఈ. 
బత. 6, డునందనులు - వెక్కు (పతులు. 7. యేల -వ. జ. (ప్రతులలో 

లేదు. 8. వత్తురనిన - ఆ. ఉ. ఘ; వత్తురెయనిన = ఏ. ఓ. 

74, 1. (మిత్తి - అని కొన్ని (పతులు. 2. నంచి, బుచ్చి, నిచ్చి _ అని పాఠములు. 

లి. మిట్టయెన, మట్లయెన, మట్లులైన - అని పాఠములు. 4. కుదక్కు - పెక్కు 
య = యర ఈం థై) కా 

(పతులు. ర్, సమ్మద - 6. 

Tp, 1. లులతో సమకట్టి - కొన్ని పతులు. 2. దన - ఈ. క, త, (వతులలో లేదు. 

లీ. జ్ఞానంబున = కొన్ని పతులు. 4. ధర్మంబు = వా; ధర్ముువు = పెక్కు (వశులు. 

ర్, గాదని దుర్యోధను వారించి _ కొన్ని (పతులు. 

76. .__ 1. వధింవంగానీ, వధియింవగానీ - అని పాఠములు. 2. నిట్టితలపు గూడునె 

చెపునూ _ ఓ, 
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77. .క. వేధృతియుతులై. సత్యవత, రతు లయి పదుమూండు వత్సరంబులు ధర్మ 
స్ధితి 2సర్రిపి వార కడంగద, రతులవరా| కములు మీద నాహావమునకున్. 

శా 78. క. ,వనగతు లని వారలనె జని భంగము బొంది రాగ సమకిడు నీ. 
' తనయుడు గావున నీ వా, తని వారింపు మది యనుచితం బని నెమ్మిన్ . 

79. క. విను *మేనును నీవును శాం, తనవుండు విదురుండు నుండి తగునె యధర్మం 

బు ను పేకింపంగ ననయం, బును. బాండవవి[గహంబు పుట్టుట లగ. 

80. వ, అనిన్మ విని ధృతరాష్ట్రుండు దుఃఖితుండై నాకును గాంధారికిని ఖీమ్మవిదుర 

కవ దో ణులకు ననిష్టంచై. న దుష్టద్యూతంబు *పవర్షిల్లె దుర్చుద్దియెన 

దుర|్యోధనుం బుత్ర త్ర స్నే హాంబున విడువ నోపీ నేమిసేయుదు ననిన ధృత 
రాషునకు( గృ దె వ్రపాయనుం డిట్లనియె. 
© t3c— య 

ధృతరాష్ట్ర ణకు వ్యాను డీం [దొనురోఖినంవాదోంది సెవ్నులి 

సం. 8 _ 10.86. 
/ 

81... ఆ, ఎల ల్ల నెయ్యములకు. దల్లిదం| డు'లయందు, సుతులవలని నెయ్య మతిశయంబు 

వ... ధనిము లెంతగలిగినను నుతరహితుల, కెమ్మెయిని మనతో! పియమ్ము లేదు. 

02," వ. తొల్లి సకలగోమాత యయిన నురఖి సురేరాజు కడకుం బోయి శకికరుణత 

_ “ బుగా నేడ్చిన దానిం జూచి సురపతి విస్మితుండై యి కేల రోదనాకులిం 
— లోచన వయి యున్న చాన వెల్చ వారికి వేలగ్గక చా యనిన నిందునకు. సురఖి 

యిట్లనియె. 

TT, 1. ధృతిపాండునుతులు సత్య[వతులై _ ఆ. ఉ. ట, ల. వీ; ధృతిమతు లైయురు 
_ సత్య|వతులై_ = ఊ. స. లి, నడపి, జల్చి, సల్పి - అని పాఠాంతరములు, 

78. , 1. మిది = కొన్ని పతులు. | 

79, 1.మీ (నీ) వునుగురుడును _ ఆ. ఉ. ఊ. జౌ; మేను నీవుగురుశాం, తనవులు 

విదురుండు - వీ. శ.ష. 2. ేఉంపగ _ పెక్కు (పతులు; నీయువీత = వా. 
కొన్ని (పతులు. . 

80. 1. వవ్ రి లై = పెక్కు (పతులు; (పవర్షి రించి - వా. కొన్ని (పతులు, వ ననిన = 

ఊ. ఓ జా. వా; నేమి సేయుదు ననిన ౬ చెక్కు. (పతులు. 

81... 1. లకును సుతుల అ. ల్ల. మచెంతగలిగిన ఈ. ఐ. త. 8, (పియంబు యా 

కొన్ని (పతులు. ® 

82. 1. [వతి = కొన్ని (పతులు. 2 కారుణ్యంబుగా = పీ శ; ష, "పెక్కు [వతులు. 

ఏ. మలెకాదె _- ఉ; లగ్గుగదా; శుభంబక'దా; ల గకదా = అని పాఠాంతరములు.' 
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B85. 

86. 

87. 
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... క. నీవజము 1రటింపంగ, నావారికి దక్క |దిభువనంబుల( *గలజీ 

వావలి కెల్లను గుశలమ, దేవేంద జగత త్రయ ప్రదీవ మహాత్మా. 

వు దీనిం జి త్తగింపుము బలంబు గలబలీవర్షంబులతో బలహీనంబు లయినవానీం 

"బూనిన నవి *దుర్వపాథారవపహాన 'మవోలాంగలాకర్ష ణంబులయం దనమ 

ర్భంబు లై న నడిచియుం బొడిచియు *ములుకోలలం గుట్టియు దుర్భల 

బలీవర్ణంబుల జనులు బాధింపం జూచి యేను దానికి దుఃఖంచెద ననిన 

సురభికి సురపతి యిట్లనియె. 

క, నీకు నవత్యశతంబు ల, నేకంబులు గలవు వాని కేకాక్ళతి దుః 
ఖాకులత సంభివింపదు, శోకింపకు మనిన నురభి నురపతి కనియొన్. 

వ. దేవా దీనాననంబు లయి దుర్భలంబు లయిన యపత్యంబుల దుఃఖం బే 

నెట్లు సూడ నోపుదు ననిన *నగి యిం|దుండు దానికిం గరుణించి వర్షం 

_ బునం దృణవర్ణనంబు సేసి దుర్చలబలీవర్టంబులకు బలంబు గావింఛచె "నని 

యిం దనుర భిసంవాదంబు శివేదంబులయందు వినంబడు6 గావున నీకుం 

బుత్త స్నేహంబు. సామాన్యంబుగా దై చె నను దీనులై వనంబున నవయు 

చున్న యప్పాండవులోకు దయాకుంగ్డ వగుము. 

శే. నీవు. చాండుండు విదురుండు నెమ్మి "నాకు, నొక్కరూ వైనయట్టునీ. 
రుదితయళులు 

నీసుతులు నూర్వురును జాండున్భపతనూజు, లేవురును నొక్కరూవ కా 

నెబుగ వలయు. 

88. 

86. 

ఈ. 

1. పనిసేయ = ఓ. 2. గల జీవావలి - పెక్కు (పతులు; గల భూతావలి _- వా 

కొన్ని (పతులు. 

1. దుర్భర, దుర్వార (భారవవాన) = అనీ పాఠములు. వి. దిట్టియును దుర్చ 

లంబులగు - ల. శవ; మునికోలలంగొట్టియు = కొన్ని (పతులు. 

1. నీకెన్న నవత్యంబు లనేకంబులు - ఈ. ఐ. త. ఈ పద్యము డ [వతిలో లేదు. 

2, విల్లదు - కొన్ని (పతులు. 

1. దుర్భలంబులయి దీనంబు లయిన = ట. క. ఏ, నగి = పెక్కు (పతులలో లేదు. 

8. వేదంబుల యందు _ పెక్కు [పతులలో లేదు. 4. చెసకు _ఠ; వై -ఐ. 

ర్, వుగమ్ము = ఈ. ఐ* త. 

1, తోడ = ఎ. డ. 



88. 

89. 

90, 

91. 

ర్తి, 

క, 
i 

వ. 

గశ్రీమదాంధ మహాభారతము 

క. సుజనుల సపహావాసంబునం గుజనులు “సద్దర్శ మతు లగుట నిక్కము ధ 

 ధ్మజునొద్దనుండి నీయా, తృజుండు (పశాంతుండు ధర్మమార్ల్గుండు నగున్ . 

రాజర్షి మొన ధర్భరాజుతోడి నసహవానంబు *సర్వజనహితంబు గావున 

నాతని కనుపాసించఛి దుర్యోధనుండు గొండొక కాలం బుండునట్లుగా( బనుపు 

మ టయిన నుభయపకంబులకు ల గగు ననిన ధృతరాష్ట్రుండు గృతాంజలి 
౧ త . అఆ 

యయి మునీం|చా దుర|ోధనుండు నాపలుకులు వినండు కురుకులంబు 

4 5 6 అద్య రకించునట్టిబుద్ది గల దేని *వాని మీర “శితింపుం డని (మొక్కిన. 

*ఆనఘుండు మై లేయుం డను, మునినాథుండు *వచ్చి ధర్మమున నాతని. "దా 

ననుశాసించు( దిరంబుగ, ననిశెప్పుచు నప్పరాశరాత్మజుః డరి7న్. 

కే లంత. 

ట్. న్యాయవిదుండు గామ్యక వనంబున ధర్ముజునొద్దనుండి మె మె 

(శేయుండు దీయుతుం డరుగుచెంచిన నప్పుడ యమ్మునీం|దు 2నిం 

(దాయితు( డాంబి కేయు. డుచితస్థి తిం బూజితు( జేసి నాత్మని 

(శృేయసలాలనుం డయి విశేష సవర్యల లజేసి భక్రి తోన్. 

శిల. వ, ఇట్లు దనచేతం బూజితుండై. కస్సు సుఖవి|శాంతుం డై నమునివరునకు ధృతరా 

స్ట్రుండు ముకుళితవాస్తుండై *భట్టారకా యెందుండి వచ్చితి రని యడిగిన 

నతనికి మై కేయుం డి ట్లనియె. 

88. 

89. - 

91. 

రిచి, 

1. గడుధర్మ - ఈ. ఊ. క; సత్కర్మరతుల = ఠ, 

1. రాజబుషి = డ. 2, సర్వహితంబు = పెక్కు (పతులు. లి, ననుచరించి - ల. 
షీ. రతించుబుర్ధి = థ్ రక్షింపబుద్ధి = వీ శ. వ. 5. యువపలరేశించి _ ఈ. త. 

8. శితింవుము _ కొన్ని | పతులు. 

1. ఆనవుడు - ఉ. ఈ. ఐ. ఒ. త. ౨. ధర్మమార్గమున నాతనిచా _ఘ, 

1. కొన్ని |పతులలోనిది లేదు. 

క్షే గన్తొని నన్మునీం[దు-- ఘ, 2, భదాయితుడాంలి - ఇ. ఉ. బొ, గ, చ, ద; 

మేధాయుతు డాంబి - జరు. క.మ. లి, యశేమ _ ఈ, త; విశిష్ట = ఉ, 

మేం సుఖా కాంతుండై న గ. ద భట్టరా, భట్టారా, భట్టూర = అనీ పాఠములు. 
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94. చ, అలఘుతపో*ేభరంబున జటాజినముల్ ధరియించి రూవవ 

ల్కలములు గట్ల కూరలును గాయలు. *బండులు భోజనంబుగా 

నలయక కామ్యకం బనుూీమహేవిపినంబున నున్న పాండవే 

యులకడ *నుండి వచ్చితి. గురూ త్తమ నీనుతు నిన్ను. జూడంగన్, 

95. వు.ప నఖిలతీర్ణ దర్శనార్థంబు పరి|భమించుచు( గురుజాంగలంబున కరిగి యందు? 

గురుకులో త్రము లై నపాండూుపు శత్రులం జూచితి. 

96. ఆ. అనిన నవనతాన్యు. డయి ధృతరాష్ట్ర డి, ట్లని యె నెట్లు సెప్పు.డయ్యయందు 

బాండవులకు సత్య భాషణులకు. గుళ,లంబెి వార. లిట దలంతురొకొ్కొ. 

97. క. అమీతభుజ]ళ క్రి నంతక, నము లప్పాండునుతు నిందు సా భ్యాతన్న 

సామునకు విచ్చేదముగా, నమయాతి| కమముసేయ సమికట్లరుగా. 

96. వ. "అనిన మై శేయుం డి ట్రనియె. 

99. క. చనుదెంోచి మహామునివరు, లనవరతము వారలకు. |బియం *బొనరంగ డీ 
వన కేలీగిం జేసి కుళలమ, మనుశేశ్వర వారు ధర్మముతియుతు లగుటక, 

100. క. వారలు సమయము దప్పిన, వారిజ రిపుహితులగతు లవశళ్యము( దప్పున్ 
వారికి నకారణం *బని, కారము నీకొడుకుసేసెం గడు నహితుండై . 

101. వ. అని దురోధనుం జూచి యయ్యా నీవు బుద్దిగల పని. జండవులేతో విరోధం 

బుడుగు మట్టయిన నీకును వారికిం గురుకులంబునకు లగ్గగు నావలుకుం 

"జకొనుము. 

94. 1. బలంబున _ కొన్ని (పతులు. _ 2. బండ్లును - వెక్కు[పతులు. 8. మవోటవి 
యః 

లోపల -అ ఏప.ఓ యు. 4. నుంచి ఠ. 

ర్ 1. నుతు _ “వెక్కు (పతులు; కుమారులం _ ఆ, 

97. 1. శక్తులం - ఈ. ౨. కొనరుకదా - జా. డ; కశుదరో - వ. 

98. 1. డ (పతిలో నీ వచనములేదు. 

99. 1. చుమవోముని - ల. 9. బొదవగ - ఈ. ఐ; బిడరగ - ఓ. జ. లి. లిచ్చుట 
కడు కుళలమ -_ కొన్ని[పతులు; ఠీంగంజేసి = శ. మ. ఇది విచారణీయము. 

100. 1. హితవిమక _ జా. 2, బుగ|కూరత మును జేనె నీదు కొడుకహితుండై _ ఈ. 

ఐ. త; బపళారము - ఊ. ద. ల. 

101... 1. తోడివిరోధంబు - కొన్ని (పతులు. 
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102, సీ, వజీసంహనను లవార్యపరా[కముల్ పాండుికుమారు లాఖండలాభు 

108. 

లందు "నాగశ తాయుతో తాణు లు గాహవకాంతు లుత్సాహపరులు 

వారలలో బలవంతుండు బకహిడింబానురు లనువారి *5నాసురమున. 

జంపె 6నాగాయుతనత్తుప జరాసంధు 7నెక్కూటి యోర్చినయక్క_జుండు 

. ఘోరీవనమున వీరు *గిమ్మీరు. డనుసు, రారి నిశ్చల ఘనభఖీకరాంగుం బట్టి 

“పోర వధియించి నట్టిసమీరజునకు, !భూరిభుజునకు మార్కొనువారుంగల రె. 

జ తయడు దుర్యోధనుని భనించుడు 

సం. 8.11.27 

వ. వారికి వాసుదేవ ధృష్టద్యుమ్నులు ేసంబంధసవోయులు జరామరణ 

వంతు లై న మనుజులు వార్తిం క జెనకి యెట్లు జీవింతురు. నీవు వారోతో నొడం 

బడియుండు మిది కార్యం బనిన మై తేయుపలుకు లాదరింపక, పౌదాంగుష్టం 
బున నేల (వాయుచు *బాహు వె_త్తి కదొడలు సజఖచి నగుచున్న యాదుర్యో 

102. 

108. 

1. సన్నిభుల నివార్య - వ; సమాను - డ* 2. తనూజుల (లొఖండబలులు - ఈ. 
ల్ు. త; తనూజు తి ప. 4, ఎ. చ, రు. రు లి, నాగాయు తాధిక ~ A. జ; 

_ నాగళతాధిక _- ఆ. కర. జ.ర్వు.ట.లః 4. [పాణులు, | వబలులు-అని పాఠములు. 

మూలము సర్వేనాగాయుత పాణా వ|జసంవాననాద్భ ఢాః. భం ఆరణ్య పర్వము. 

పుట. లీల. ల. నావావమున - ఆ. ఇ.ఉ. చరయు వీ.శ.మ. 6. నాగాయత 
సత్తు -- త. శర... 7. నొక్కటనోర్చిన - ఈ. త. ల; నెక్కటి నోర్చిన _ ఇ; 
నెక్కటి నోశ్చె నక్కజముగ - ఊ; శర. సం [పతులు ఎక్కటి యోర్చిన యక్క 
జండు అను పాఠరమునే [(గహించినవి, ర. రణమున పెక్కు (వతులు. 

9. మూలమునందు కిర్మీరు డని కలదు. గిమ్మీరునసుర బారిఖీకరాకారుడై. పట్టి 

పోర - ఈ ఐ. త; గిమ్మీరుడ నెడి యసురనిశ్చల ఖీకరు నడరగిట్టి వగ గిమ్మీరు 
సురారినిళ్చల (లు భీకరాకారు గిట్టి - రు. శర. 10. పోర _ ఈ.ఐ, త, [పతులలో 
లేదు. మృతునిగా శేసియున్న సమీరజునకు అని మాతమున్నరి. 11. భూరి 
బలునకు మార్కొను వ కొన్ని (పతులు. 

1. సర్వకార్యసవోయులు - ఊ. 2. జెనని- ఈ. ఒ.క. ఘ. జ.ఠ. త. ద. 
లీ. తోగూడి యుండుటిది - ఐ. ఓ; తోడి పొందొడబడి ౬ వీ. శ. వ. 4. చావువు 
లెత్తి - కొన్ని (పతులు. శ. తొడలుసజచి _ ఇది "పెక్కు (పతులలో లేదు. 
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ధనుంజూచి మై|కేయుం డలిగి యీ యపరాధంబున నావవాంబగు నందు 

ఫఖీముగచాఘాతంబున నీ యూరుయుగళంబు భగ్నం బయ్యెడమని :ఖాపం 

విచ్చిన. వెఅచి ధృతరాష్ట్రుండు మునీం|చా యట్లు గాకుండం (బసాదింపు 

మనిన నమ్మునివరుం డి ట్లని యె. 

కడగి 'సమబుద్ది ఫీనికి. గలి7ి నేని, గాదు శాపఫలం బట్టుగాక బుర్ర 

ిహీను(డై గర్వితుం *డగునేని శాప, వావ్య వావాఫలంబు వీ. డనుభవించు. 

. అని (పసన్నుం'డై న మెత్రేయునకు నాంబికేయుం డిట్లనియె. 

. కిమ్మీరుం డనుేరక్కసు. డమ్మారుతతనయు చేత నత్యు[గవనాం 

తమ్మున నిహతుం" డయినవి, ధ మ్మెట్టులు సెప్పు మద్భుతం బిది యనినన్ . 

. నా పలుకులు నీకొడుకు "వినం డయ్యె నేనేల చెప్పెద దీనిం జాండవసవాయు 

లన వి ప్రులచేత విదురుం డిమ్ముగా నెణీ(గినవా( డతనివలన విను మని చెప్పి 

మై్రేయుం డరిగినం గిమ్మారివధక థా శ్రవణోపరుండై త న్నడిగిన ధృత 

రాష్ట్రునకు విదురుం డి ట్లోనియె నిం దుండి చని పాండవులు మూ డహో 

రాతంబులు నిరంతర [పయాణంబు చేసి కామ్యకవనంబు. జొచ్చువా 

రొక్క-నాటి యర్దరా్[తంబున రాతస|పచార వేశయందు. బరి|భమించుచు 

రాతసమాయ గావించుచున్న వాని నతినిశితోదంస్థ్రాకరాళంబై_న తనవదన 

104. 

105. 

106, 

107. 

మూలమునందు మా|తమిది యున్నది. ఏవంతు |బువత స్తస్య మై|కేయస్యవిశాంపశే 

ఊరుంగజకరాకారం కళేణాభిజఘాననః. 6. యీనీ యపరాధంబున - ల నీ 

యపళతాధంబున - అ,ఒ. 7. యుగంబు, యుగ్మము = అని పాఠములు. 

1, శమబుద్ది ఎ ఈ. ఐ. త, 8. నేనిశాపఫలమట్లు వీనికి నూపకుండు - ఈ. ఐ.-త. 

9, హీనతగర్యంబు పొంటెనేని, శాపవిధి గను ఫల మవళ్యమును వీడు - ఈ. 

ఐత. ఉం డ య్యెనేని - వీ. శ.ష. కొన్ని (పతులు, 

1. డై_యున్న = కొన్ని (పతులు. 

1. రాతసు-వ. 2. డగుటక, తమ్మ ద్భృుతమయ్యె దిని దలపగ ఇెపుమా-ఈ. ఐ. త. 

1. వినంజేనిచేనేల, వినంజేనేల, వినండయేనేల _ అని పాఠములు. ౨. వధా 

(శవణ = "పెక్కు పతులు, వీ శ, ష.ళ. [పతులలో వధకఖథాశవణ అని యున్నది. 

క. కుతూవాలుండై = కొన్ని (పతులు. 4. ట్లనిచెపె జు “పెక్కు (పతులు= 

“5. తంబునప్పుడు-ఇ. ఘ. ర. ల. 6. కళరాళదంస్థ్రంటై న = కొన్ని [పతులు 



26" శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
జ. 

గహ్వూరంబు6 చెఅచి |గుడ్డుమెణవ "బ|భుశేళంబులు దూల జాలార్కరళ్ళి 

_ యుతంీబయిన బలావాకంబునుంబో లె సకల వాణి భయజననంబుగా గర్జిల్లు 

చున్న వాని నిజపాద ఘట్టితమహీతల | పచలన వేగ వేల్లి తవ ల్రీప ల్లవబాహు 

పరిరంభణసుఖంబు. జాదపంబుల కాపాదించుచున్న వాని నెదుర నొక్క 

రక్కానుం గని రంత వాడును | బాహ్మణసంఘంబుముందట' గృష్టాజోనా 

. వృతులై వచ్చు పాండవుల దవ్వులంగని మాగ్గనిరోధిరైమై మవోపర్వతంబునుం 

బోలే నున్న సేనద్భష్ట్రపూర్వ [పమాణం చె నవాని దేహంబు జూచి నిమీలిత 

నయన యయి దు శ్యాసన1ేకరాకృ్ళష్టవికీర్ణ వేణీభరంబు "పను వెంట 

ఓనొాలయం బాంచాలి పంచపర్వతంబులనడిమి నదియుంబో ల. బతుల 

నడుమ భయ]కివ్యాకులచి_త్త మొన నింద్రియంబులు విషయేరతిం బర్మిగ 

_ హించునట్టు లేవురు నక్కోమలిం బట్టుకొని భయపడకుండ నా శ్వాసించు 

చున్నంత. . 

. రతోఘ్న మంత్రముల నా, రాకనీమాయాపరిస్సురణం 'జెటిచె. [గియా 

దకుండు ధొమ్యుండు కెపాండవు, లీఊంచుచు నుండగా నహీన।పతిభన్ . 

అంత, 

1 పతివిహితమాయు నత్యాయతభుజియుతు. గోపఘూర్జి కారుణపోస్సా 
రితనేత్రు నసుర6 జూచి భ,రతకులోవర్టనుండు ధర్మరా జి ట్లనియెన్. 

7. రూతశేశళంబులు వ. ఓ. 8. బయిననీలబలాహాకంబు _ ఆ. ఉ. ఐ. చ. జ. 

108. 

(10: 

9. నపరివృతులై - ఒ. మఘ. చ. 10. నవూర్వద్భష్ష( ప్లి|వమాణంబై_న - ఇ. ఈ. 
ఒ. బొ. త. ll. కర్తాకృష్ట = వా; కరాక్ళష్ష = లీ. శ. వ. "పెక్కు (పతులు. 

దం రట లి 
ఇచ్చట మూలము = దుశ్శావనకరోత్సృష్ట వి(పకీర్ణనరోరువో. 12, తను మధ్య 
గతియగు _ ఈ. ఐ. త. 15. వ్యాకులిత చి త్యయె - కొన్ని పతులు. 14. తతిం 

బరి గహించు = ఉ. ప. వీ. శ. వమ. 

1. రాతను _ కొన్ని[పతులు. ౨. మాయాబలస్ఫురణ - ఈ. ఉ. ఏ. ఐ. ఓ క- 
ఘ. జ. త. ల; మాయామయ - అ. ఓ. జౌ, ద మాయన్ దపన్ఫురణ - శ. వ 
మాయాతమస్స్ఫురణ - గ. -8. చానిన్వీకింపుచు నుండెనంద వికల|పతిభున్ = 
ఈ. ఐ. త. - 

1. (పతివాతమాయునినత్యా _ ల. వీ, శ. వ. శొన్నిపతులు. ౨. యుగు+ గోవ 
. అ.ఇ ఎ. ఓ. జొ.ల,వీ.శ.మ. లి. స్తారిత - ఇ.ఒ చ. రు; న్ఫూర్దిత -ఐ.న, 

ఓ. నందనుడు - పెక్కు పతులు. 
er] 

a 
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111. వ, నీ వెవ్వరివా(డ వెవ్వండ వివ్వనంబున నేల యున్న వా(డ వనిన వాం డి. 

టనియే. 
య 

Pl 

112.. క, పను బకానురుననుజు(డం గీనాళుడ మానవులకు గిమ్మీరు డనం 

గా నెగడుదు నీకామ్యక, కాననమున సర్వస త్త ప్రిఖాదనబుద్దిన్. 

118. క. పాయక యుండుదు రాజన,మాయల నమరంబుసేసి మనుజుల విగతో 

పాయుల( జంపుచు భత్షణ, సేయుదు "నమరాదులకు న జేయు(డ( జోరన్. 

114. వ. నాకు వెజుచి 'యెల్సవారును దూరంబున దీనిం బరివారింతురు మీ "రవ్వ 

రిందుల కేల వచ్చితిరి మిమ్ము వధియించి యిపుడు భతించెద ననిన వానికి 

యుధిషరుం డి టనియె. 
© లు 

115. ఆ. పను ధర్మసుతు(డ నీతండు ఖీముండు, వాండు విజయుం డల్ల వారు గవలు 

1పాండవులము సమయపడి వనవాసంబు, నేయ వచ్చితిమి విశేషేయుక్తి. 

116. సీ అనవుడు రాతసుం డట్టవోసంబుతో నెశుట్లు కీముండె *యీత. జేమి' 

_ శిపుణ్యమో వీని నెప్పుడు సంపంగాంతునో యని యున్నచో. దాన 

యరుగుదెంచె 

నధికు మాయన్న బకాసురు నాయిష్టనఖు “"హిడింబాపురు( జంపి యున్న 

ఖలు (మింగి జీర్ణ ంబుగావింతు వాతాపి. దడయక మింగిన తపసి యట్ల - 

ఆ. యనిన రక్కసునకు నలిగిన య; గజు, నలుక యొటీంగి వీరు. డర్గునుండు 

మొనసి గాండివంబు మోపెస్టోనునిశిత ఖడ్లపాణు లై రి కవలు నంత, 

112. 1. తమ్ముడు = ఇరు, వ, ఘాతకబుద్దిన్ అగ, 

118. 1. నునళాతులకజీయుడ - శ. ప, 

115. 1. పాండవులమునమయవడి వనవాసయబు = వీ, శ. శర. వష, స; పాండవేయుల 

మను పథ అ భరి ఖు వి పాండుపు[తుల మురు పభ ణు Dy, be జె, లు 

116. 1. యితడునాదు ఈ. ఐత. 2, పుణ్యమీ డే నె = ఈ.ఐ.తళత. లి, నవళిత 

ఖడ్గ = వొ. పక్కు (పతులు; సునిశిత ఖడ్గ = ఈ, ఐతే, 
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17. &. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లో 

కొత్తీడల డను. రాశ్షను(డు భీముచేం జచ్చుటి 
సం, లీఎ 12-42 

ఘోరపరా|క "ముల్ 2 పబలకోపీపరుల్ పృథీసారభూరిభూ 

మీరుహపాణు లుద్దతు లమి|తవిఘాతులు 5పీరబ్బ ౦ద*బ్బం 

చారకు "లార్సు చొండొరులం. చాశిరి చారుణభంగిం బొంగి కి 

మ్మీర సమీరసూనులు సమీరవిధూత పయోధు కిలట్లు యొ. 

118. 'తరలము. ]పొరిని వారలచేతియున్నత *భూరుహాయుధముల్ పర. 

119. వ, 

స్పరకరఠోర కిరస్థలంబుల వై వడిం బడి మ_త్తకుం 

జర శిర 8వ తీతంబు లైన లసన్మ్భణాళము కిలట్ల జ 

కీరరిత్ర మయ్యె. దదారవ।పతిశబ్ద 5 మొప్ప 6స్టంబునన్. 
ప ది 

ఇ ట్లొక్క ముహూర్తంబు వృతయుద్దంబు సేసి యానన్నమహీరువాం 

బులు *నమసిన నయ్యిద్దణు శిలాయుద్దంబూీనకు. దొడంగి చేయు నెడం 

బవనేజనితిప్తనిష్టురీశిలాహాత హృదయుండై. ఛానుం బట్టుకొను స్వర్భా 

నుండునుం బో అెం గిమ్మీరుండు ఖీముం బట్టుకొనిన థీముండును వాని 

6పాా-నబలుం గా నెటింగి కృ ఆా౦త దండాను కారంబు లయిన తనబాహుదం 

డంబుల నమ్మనుజకంటకు కటికంఠ| పదేశంబులు పట్టుకొని 7నేలంబెట్టి రేవా 

యష్టి విజిచి బకుం జంపినీవిధంబునC నిమ్మీరు విగత పాణుం 10-ప్రేస్పి, 
ఇ 

117. 

118. 

110. 

1. మృపటిల ల. ౨. (పళయకోప - ఏ. ఓ. ఓ. బొ.క. లీ. నులున్ పృథు - 
ఉ; ధరుల్ - ఒ. 4. సాల . ఘ. ర్. దై త్యవీరబ్బం దార = ల; చై_త్యరాజ 

బృందార - వీ. ర. మందారకులు - ఈ. ఐ.త. 1. లార్చియొండొరుల - 

కొన్ని పతులు. 8. లట్టులె - పెక్కు| పతులు; లట్టి రై__వీ. శ. మ. లోయనన్ -ఆ. ట. 

1. పొరిన = వెక్కుపతులు. ,2. భూరిభూరువాముల్ - ఊ. చ. ఠఈ. పళ; 
భూరువోయుతముల్ - జౌ. డ. ద. ళ; భూరువాంబులు వీ- ఈ. ఐ.త. 8. లట్లు 

_ కొన్నిిపతులు. క. రరములయ్యె -- అ. ఘ. ఠ. శ. మొప్పెనభంబునన్ - 
ఠ.డ.ద. 6. నభంబునన్ -ళ.మ. పెక్టు[పతులు; నగంబులన్ -వా.ళ. కొన్ని (పతులు- 

1. అట్లొక్క - ఎ. ఘ. ల. తునియలైన -ద.డ. లి. సేయునెడ _ పెక్కు 

(పతులు; సేయన్ దొణంగి = డ. ఓ. తనయనికి ప్ర - వ. ఓ, ల. శిలావాత 

నిటలుండై -- కొన్ని (పతులు; కిలావాత నిటల వృాదయుం డై = రో శీలావ్ళాతే 

డ. 6. బలహీనుంగా _- కొన్ని పతులు. 7. నేలపయిం బెట్టి _రఠ. ఈ. నట్ల 6 

గిమ్మీరు = ఈ. $9.వధియించి - ళ- మ; నాతనివధియించి - వీ. 10. "జేసిన - 
ఆ ఉ. గ. ద. 
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120. శే, బకహిడింబులు వాతులై న కనివివనివి, యబచి 2శోకింవం గానక 

121. 

122, 

. యమపురమున 

కరిగి తక్కట *రాతన యనుచు *దెరువు, వాయ బావని 

| దత్క-శేబరము వై శె. 

. ఇట్లు ధర్మరాజువచనంబున( గిమ్మీరు న శ్రమంబున 1వధియించి తద్వనవా 

సులకు రాతసభయం బుడిపిన మవోవీరు నమ్మారుతాత్మజు ధర్మార్జున 

నకుల సవాదేవులును ధామ్యాది మహీసురవరులును | బళంసించి రని విదు 

రుండు 2గిమ్మీరువధ 'సెప్పిన విని *ధా_ర్హరాష్ట్రులకు ఓసాదయదలనం బయ్యె 

నిట పాండవులు గామ్యక వనంబున నుండునంత , 

' యాదొవపాంచాలాదులు పొండవ్రలతొడో రోతౌంచుటు ( 

నం, 8-18-1 

ం వసుమకీరాజ్యంబుేవలన 2నిర స్తులె మునివ త్తి నత్యు గవనములోన 

నవయుచు. జాండుభూనాథనందను లున్న వారని విని యతి కూరమతుల 

ధృతరాష్ట్ర సుతుల “*నిందించుచు. బాంచాలయాదవ వృష్టి రభ జాంధు లెల్ల 

నచ్యుత|పముఖులై_ యప్పాండవులకడ -కేశంచి కోకపరీతులగుచు 

.నున్న నధికధర్మీయు కుం డుపేందుండు, నికృతింజేసి పాపనియతబుద్ధి 

చాండవులకు న టఉపాయంబు సేసిన, ఛా రరాషులకును దద యలిగి. 
య వ (ఈ ది 

120. 

12l. 

122. 

ఈపద్యము ట |పతిలోలేదు. 1. బనవిపనవి _ కొన్ని[పతులు. 2. శోకించి = ఏ. 

ఓ. జొ. జ. ల. స. శకి. రావసాయనుచు - డ. 4. యి(న్ఫిరువువాయ - డ, 

1. జంపి = పెక్కు[పతులు. 2. గిమ్మీర వధ =ర.త. ౨. ధృత రా ష్ట్రునకు = వా; 

ఛా_ర్తరాస్ట్రులకు ఆక, మళ. కొన్నిపతులు; ధృతరాష్ట్ర ధార్త రాష్ట్రులకు ; 

ఈ. ఎ. ఐ.క.ర్వు.త. 4. వాదయచలనంబయ్య న కొన్ని పతులు; హృదయ 

శల్య చలనంబయ్య = ఢా హృ్దయ ద వానలంబ య్య అ గ 

1. లందు నిరన్తులై - ఈ. ౨. విముక్తులై - ఒ, కి. వారనినియతి న్యాకూర 

మతుల - డ. ఓ. నిందించుచు యాదవవృష్టి భోజాంధక వీరు లెల్ల = ఉ. 

5. భోజాదులెల్ల - ఒ. జౌ. చ. ఈ. కి. యుక్తినువేంద్రుండు - ఆ. ద. ల. 
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128, 

124. 

125. 

126, 

127, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

. శేఅనిం గర్జ శకుని దుర్యో, ధన దుశ్యాసాన నవా[సధారా పాతం 

బున( దృ ప్తివొందు వసుధాం, గన రాకతన కాక గృధగణములతో డన్ | 

. అనినీతులి వధ్యులం గౌ, రవపాంసులం జంపి ధర్మరాజునకు. గురు 

2 పవరున కొనిరింతమ యీ, యవనీరా జ్యాఖి పేక *మవిజితళ కిన్. 

. అని యుకగాంతరి కాల కుపితీకృ తాంతాక్ళ తి నున్న జగన్నాథు జనార్హనుం 

(బశాంతచిత్తుం జేసి యర్దునుం డతని నిట్లని *కిర్తించె. 

. పూజ్యుండవు పురాణపురుషుండ" వీళుండ, వపమేయుండవు చరాచరంబు 

లయినభూత రాను లచ్యుత నియంద, పుట్టునిలుచు లయము. బొందూీచుండు. 

. నీవు దొల్లి గంధమాదనంబునం గందమూలఫలాశనుండవై_ పదివేలేండ్లు 

తవంబు సేసి 'పుమ్మరంబున] 'నేకాదళసహ సవిర్ష ౦బులు జలంబు లావోరం 

బుగా నుండి “వభానం బనుతీర్ణంబున దివ్యసహా| సవర్ణ ౦బు లేకపాదస్థితుండ 

వయి యుండి బదరీవనంబునం *బవనంబు భతించుచు నూర్జ్వ బాహుండవయి 

యేకపాదంబున ననేక సహన వర్షంబులు నిలిచి ర్ రన్వతీన త్త ౦బున 
యె ఊకో 

128. 

124. 

125. 

126. 

127, 

1. అనుగర్భ శకుని = డ. 2. నుల,య్యన్ర్రధారా - కొన్ని పతులు. 

1. లవంద్యులుకౌరవ_డ, _ 2. [పవరునకు నిత్తునెంతయు, నవనీ - డ. 8. రించె 

దనీయవనీ-అ. ల. స; రింపుద(దు)మీ యవనీ రాజ్యంబు నెల్ల నవహితయు కిన్ -శ. మ; 
రింపుదమీ _ వీ; రింతుమునీయవనీ - ఐ. చ, త ద. 4. మవహితబుర్దిన్ = జొ. 

డ. వ; మవహితభ కిన్, మపజితశ క్తిన్, మవహితయు కిన్ = ఆని పాఠములు. 

1. గాంతశాల _ కొన్ని[పతులు. 2, కాల = కొన్ని[పతులలో లేదు. శి.వృశ్తి 

నున్న జగన్నాథు _- ఉ. ఈ. 4, స్తుతించె, స్తుతియించె = ఆని పాఠములు. 

1. వధికుండవవ - ఇ. ఎ. రు. ద. వ; వాద్యుడవప - ఈ. ఐ. త్వ వీశ్వరుండ 
వ్యప- డ.. 2. నెందు _ వెక్కు (పతులు. 

దశసవాన వర్షంబులు - డ. ద. ౨. వర్షంబులు నిలిచి జలంబు లావోరంబుగా - 
వ. ఓ. గ.ఘ.రళ. లి. (వభాన తీర్ణంబునందు - కొన్ని |వతులు, 4. దతృలం 

బులు భశించుచు . వ, ఓ. జ. ళ.; బదరీ ఫలంబులు భతించుచు గ, ఠ. డ; 

దత్ఫలంబులు బవనంబు సరస్వతీ చ|క్రంబున నపాక్ళతసంగుండవై. కృష్ణా జినో త్త 
రీయా (సుం గుండవై నియమ కృశీకృతాంగుండవై పం|జెండు'వేల వర్షంబులు - స. 
5. సరస్వతీ చకంబున = ఉ. ఊ. ఏ. ఒ. ఓ. జొ. గ. ఠ. శ మ; సరన్యతీ తీరం. 
బున - ఆ. చ-డ. ద. ధ. ఇచ్చట సంస్కృత మూలము ఆసీః కృష్ణ నరస్వత్యాం 



128. క, 

129. క. 
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కనవక్ళ ప్లోత్త రాసంగుండ వై "నియమకృశీకృత శరీరంబుతో. కిం డెండు 

వర్ష ౦బు ల శేష వతంబులు సలిపిన తపోినిధానంబవు నిఖిలతోక జె ఖై (తుండ 

వయ చై తరథంబున 10న _త్రమ|కతువు లనేకంబులు సేసి 'యొకొక్క కతువు 

నకు నూ జేసి1ేలకలు సువర్ణ ౦బులు దకిణ. లిచ్చిన యజ్ఞ పురుషుండవు తపో 

"యజ్ఞ ౦బులు రెంటను సమృద్ద కెజుండవయి చె దై_త్యచదానవేం[దుల వధియించి 

యిం|దునకిం| దత్వం సబ కాధిష్టితంబు సేసిన లోక పభుండ "వది తికింగ శ్యపు 

నకు నుదయించి యిం; చానుజుండ వై. వె 15 శివి క్రమంబునం! [దిజగంబుల 

నభివ్యాపించిన విశ్వశ7రూపధరుండవు. 

నరక శిశుపాలు రాదిగ, ధరణీకంటకుల *నధికతరదఠ్పులం బ 

ల్వుర వధియింప(గ మహి నవ, తరించిన *మవోత్ముండవు కేనుతస్టిరళ క్తి న్. 

"అన్భతము మదమును మత్సర, మును |గోధము ననువికారములు 

. వొరయునే 3ని 

న్ననుపమగుణముల నీకొరు, లెనోపోల్నంగం రల సురమునీం| ద (వణుతా. 

న తేచ్వాదళ వార్షి శీ 6. నపాకృత సంగుండవై - ఇ. ఏ.రయు, ద; కృృష్టాజి 

నో_త్తరీయాంగుండ వై - న; కృషాజినో త్తరీయాంగుడవై - ఏ. ఓ. ల; నబినోత్తర 
వానుండవై _-శ.మ; నపాక్ళతో త్తరాసంగుండ వై =వీ. 1. నియమకృళ శరీరం 

బుతో _ ఉ. ఏ. ఒ. ఓ. బొ. జ. రు. ఠఈ. వీ. శ. వ; నియమకృశీభూత _ చ. 
8. బం|డెండువేలేండ్లు _ కొన్ని పతులు. 9. నిధానుండవు . ఉ. ఘ. శ. వ 

10. ను_త్తర[కతువు -ఈ.ఐ. జ. త, 11.లతల = కొన్ని (పతులు. 12, యజ్ఞం 

బుల సమృద్ధ శేజుండవై - కొన్ని (ప్రతులు; యజ్ఞంబుల సమిద్ద శేజుండవై = 
చ. ఈ. 18. బునిరాకులంబు ఎ ఉ. ఘ. చ. ట. 14. వదితి కశ్యపులకు _ 

కొన్ని (పతులు. 15. విక్రమాకారంబున = త. 16. లం (లం) [దిజగంబుల - 
వీ నూ. 17. రూపుండవు - ఉ. ఊ. ఘ. ల. 

1. నోర్చి దర్చితులను _ పెక్కు [పతులు; నధికదర్చితులనుబ, ల్వుర = ఇ. గ.ల; 

నొర్చిదర్చాఢ్యుల - జ. _ 2. ఘనుండనీవు ధన్యుడ - ఈ. ఐ.' లి. నుత, స్థిత 

శ కిన్ - డ; నుతసితళ కిన్ -స, 

అనృ్ఫతంబు మదము మత్సర = ఈ. ఐ. త; అనయము మదము - ఓ. ౨. దుర్వి 
కారమును బొరయునె - ల. వీ. శ. ష. వెక్కు[పతులు. శీ. నిన్నును వర గుణ 

' ముల నీకొరు, లెనయే పోల్పంగ నుర మునీం[ద ద్రముఖుల్ = డు శ గెల్వుగ = 

ఊఊ. 5. లేరునుర - ఇ. “ఓ ఘ. రు. 
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180. వ, 

181. శే, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 0 ర్త 

అని కృ తాంజలి యయిన ధనంజయుం జూచి దనుజభంజనుం డి ట్రనియె. 

నరుడు నారాయణుంేడునా. బరగు నాది, మునుల మిద్దణు 

2వుందు నీవనఘ నరుండ 

వేను నారాయణుండ ననూనళ క్షి, యుతులమై. మ ర్య యోని. 
బుట్లితిమి “పగి, 

192. తరువోజ. నిరతంబు"గా చేను నీవను భేదనియమంబు 2లే దై_క్యనిష్టయ మనకు 

188. వ, 

నిరువురకును నీకు నిష్టుండ నాకు నిష్టుండు మటి నీకనిష్టుండ నాకు 
గరమనిష్టుం డట్లుగా నమ్ముమనుచు ఘనళభ్లుజుల్ భువనోవశారై కమతులు 
హరియు నర్హునుండు: [బియంబుతోి దగిలి యన్యోన్యీహితభాషు 

అగుచుండు నంత. 

(బౌవది (క్రీళ్యష్ణునితోం దోనవరిభవందు సెన్న్ర) దుఃఖించుటు 

సం, 8. 1842 

అఖిలరాజలోకపరివృతుండయి యున్న నారాయణు *నొద్దకువచ్చి | దువద 
తా 

రాజప్పుత్తి, ముకుళితికరాంబుజ యయికీ యిట్లనియె "దేవా నిన్ను నాది 

181, 

182. 

1. డనబఠగు _ వెక్కుపతులు. 2. మిందునీవనఘ - ఆ. ఓ.. రు. లి నెమ్మి- 
అ. ఆ. డ, వ. 

1. గా వాకు నీకును భేద - ఉ. భు. ఠఈ; వాకుమ నీకును భేద - ఇ. 2. లేకున్కి 
నిక్కము మనకు _శ,.వ. లి. నబొందియన్యోన్య - ఉ డాసి - ఈ. ఐ. త.. 
4. గుణహితులగుచుండిరంత _ ఆ. ఎ. వ. ఓ. రు. డ* ద; హితభాష తాడుచో 
నంత; హితభాపలాడుచున్నంత = అని పాఠములు. 

1. నకు (దుపద 'రాజపు|తి యు "పెక్కు పతులు. లీ. కరాంజలియయి - ఈ. ఐత. 
లీ. యిటనియె దేవానిన్ను - డ; నిన్ను నాదిపజా .. వా. వెక్తు ౧m | ' ఆలా ' వశులు. - 4, నాది[పజాపతి _ వెక్కు[పతులు; శాది స్వర్గంబునం [(బజావలి-గ, శ. 
ప మ. లక్. యని యసితుండైన _ వెక్కు (పతులు. 6. యజ్ఞంబులం(లుబుట్టించుటం 
జేసి - వీ. శ. షు, చెక్కు పతులు. ఇచ్చట సంస్కృత మూల మిట్లున్నది. సత్యా 
ద్యజ్టోసి సంభూతః కశ్యపస్త్వాం యథా(ఐవీత్. 7. పురుషుండని - “చెక్కు. (పతులు, 
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కళ్యపుండును శిరంబున దివంబును బాదంబుల మేదినియును కలో చనంబుల 

సూర్వుండును నవయవంబుల 9లోకంబులు నభివ్యాపించుటం జేసి సర్వ 

మయుండ వని నారదుండును నకయజ్ఞాననిధి వని సర్వమునిముఖ్యులును 

జెప్పిరి. 

184. మధ్యాక్క-ర. 

అని ననివృత్తు లై పుణ్యచరితులై యాత్మ ప్రబోధ 

వినిహితచిత్తులై సర్వధర్మార్థివిదులయి తృప్తి, 

దన రెడు కరా జర్థి వరులకును యోగధరులకు సాధు 

జనులకు గతి నీవ నిత్య కారుణ్య సర్వశరణ్య, 

1నీయంత కరణ | పవృ త్తి కగోచరం బెద్దియు లే దయినను నావడినివరాభవం 

బెణీంగించెద. 

. పార్థివపభు( డైన పాండుమహీపతి కోడల నయి యుద్ధకుళలు లయిన 

1పాండుత నూజుల భార్యనై_ పూజ్యుండ వైన నీయనుజనై_ యధికళ క్రి 

బరగు ధృష్టద్యుమ్ను భగిని నై ధృతరాష్ట్రుపట్టిచే సభం కిదలపట్టి యీడ్వ. 

బడి పాపకర్చ్ము చె( బరిధాన మొలువంగంబడి దారుణంబై న పరిభవంబు 

ఉవడితినట్టి నన్ను € జాండవుల్ నూచుచు, నుండి 5రొరులువో లె నుక్కుదక్కి 

యాపగాతనూబజు. డాదిగా( గలవృద్ద, బంధుజనులు సూచి పలుక రయిరి. 

184. 

185. 

186. 

(వ) లోవము. రి. లోచనంబుల లోకంబులును నఖి = అన్ని పతులు; సూర్యుండును 

నవయవంబులు _- అనునది వెక్కింటలేదు. దీనికి మూలమును గానరాకున్నది. 

9. లోళకసంచయంబు నభి 'వ్యాపించుటం జేసి = లె, 

1. అనితరవృత్తు లై - ఓ. ల; అనిన నివర్తు లై - కొన్ని (పతులు; అన నీకిష్ట లె- 
డ; "అనఘ నివృత్తు లై - జా. 2. వేదులై - కొన్ని (పతులు. 8. రాజవరులకు 
బుషి యోగధరులకు - శ. మ. 
1. అనిపలికి నీయంతఃకరణ = ఠ; నీ యంతఃకరణ వృత్తి - కొన్ని|వతులు. 2, పరి 

భవం = కొన్ని (పతులు. 

1. పొండవవీరుల - వెక్కు[పతులు. 2. నఖయునై - ఊ. ట. శ. వ. చెలియలి 

(లునై -ఆ.ఎ. ఒ. చ. లి. లోన_ఈ. ఐ. త. 4. వడినయట్టినన్ను - కొన్ని 

(పతులు; పడితినట్లు, పడితినిట్టినన్ను - అని పాఠములు, ల్. రుక్కడంగి యొరుల 

వోలె _- కొన్నిపతులు; నొరులవలెను నుక్కుదరిగి - డ. 
| 
| 



క్రి 

187. క, 

188. వ. 

189. ౪. 

140. వ. 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము + 
| 

1శరణనిన వారి గరుణా, కరు లయి రతించు పురుష కారాన్నితుిలే 

శరణని యటచిన శినాలిం,' పర భీమార్జునుల చాహుబల మేమిటికిజ. 

(భాతృపుత్ర, బంధుజనంబులు నాకుం గలిగియు లేనివా రయి రట్టి! యెడం 

గర్హుండు నన్నుం జూచి నగియె. 

పకయినగవు లోకగ ర్లితుం డగు దుస్ఫ, సేనూచెయిదికంచు శిఖయపోలె 
నడరి నామనంబు నతోదారుణ[కియ, నేర్చుచున్నయది మహీధరుండ. 

తొల్లి 'వేదాధ్యయనంబు సేయుచు *బాలకేళీివినోదంబుననున్న కాలం 

బునం |[బమాణకోటియందు నుప్రుం డయిన భఖీమసేను నంట గట్టి గంగ 
మడువునం 3 దోపించియు ఏషంబు( బెట్టియు విషోసర్పుంబులంబట్టి గి 

పించియు జననీసహితు.్లై న 'యేవురను వారణావతంబున లక యిల్లు సొనిపీ 

యందు దవానంబు. 6 బ యోగింపం బంచియు ననేకంబు లైన యపకారం 

బులుసేసి యిప్పుడు దురోధనుం డధర్శ్మదూూతం౦బున రాజ్యంబు నవవా 

రించి రాజలోకనమశంబునం దమ్ము నిరాక తులం జేసినను బరా[క్రమ 
_ పరాజబ్ముఖులై న పాండవులు *నాపడినపరిభవంబు నెట్టు దలంగెదరని 
బాప్పీధారాన్న పితపయోధర యయి పాణిపల్లవంబున నయనపమ్మార్థ 
నంబు సేయు చున్న పౌంచాలిం జూచి వామచదేవుం డి ట్లనియె. 

140. 

శి. దోచియు = ఓ. జ శ. మ. 

1. శరణనువారిని _ కొన్ని|వతులు. 2. లై - కొన్ని[ప్రతులు. 8. చారింపర - 
ఇ. ఈ. ఐ. బొ. క. శ్ర. డ. త. ద. న. 

1. యవనరంమిన - చెక్కు. [వతులు. 

1. కణగి సక లలోక గర్థితుండగు దుస్ససేను చెయిదికంచె - ఓ. (పతియం దీపొఠము 
మార్జి నునం దధికముగా నీయంబడినది. ౨. వలుకు - కొన్ని|పతులు. లి. చెయ్యు 
కంచు, శేతకంచె - అని పాఠములు. కీ. చారుణాకృతి - వీ. శ. వ. కొన్ని 

1. తొల్లి ధను ర్వేచదాధ్యయనంబు = ఈ. త. ఒ 2. జలకేళీవినోద- కొన్నివతులు. 
స్తీ 'సేర్పంబులంబట్టి గర పించి వ కొన్ని పతులు; 

నర్వుంబులం గరపించి = చా. కొన్ని|పతులు. శీ. ల నయార్వురను = అ. శే, వ. 
కొన్ని [వతులు, 6. డరికొలుపం బించియు, దరికొలివియు ౬ అని పాఠములు. 
7. చాపడిన పరిభవంబు _ ఈ. ఐ. క. చ. త; నావరిభవంబు- వా, కొన్ని (పతులు. 
8. నెట్టుడిగెద రని _శ.వ; నెట్లు తీర్చెద రని-ఆ; నెట్లు దలంగుదు రని = అ. 
ల ఛారార్దిపీవపయోధర = డ.ద; ఛారావ్లుత పీన = ఆ. ఇ.ర్వు; ఛారానిభృత 
పయోధరయై - వీ. శ. ష. 



141. చ, 

ఆరణ్య పర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము తీస్. 

'శనుకుచు నున్న నీహృదయ తాపనిమి _త్తమునక సు రెంద్రనం 

దను వటుబాణవాతహాటి. దద్ధృ్భృతరా ఫ్ర వ బలంబు మృత్యునా 

దనమున ేంగు. జుమ్మిదియ తథ్యము 3 నా వచనంబు దప్ప ది 

వ్వననిధు లేడు నింకిన దివంబును రా త్రియు సనంచలించినకా. 

142. వ, అనిన నర్గునుండు (దౌపదిం జూచి యి ట్లనియె. 

148. ఉ. ఈపురుపో త్రముండు మన కిందబకుం గుశలం!బుసేయుచుం 

బాపక లంక పంకములం *బాయంగ జేయుట జేసి దుర్మదో 

ద్దీపితశ | తస సంహాతి హాతిం బరమార్గమ పొందు నేల సం 

తాపముూేనీకుం జేయగ 5 దిధామజయోన్నతి గలి యుండ(గ౯. 

144. వ. అనిన! స్మకోధుం డయి ధృష్టద్యుమ్నుం డి ట్లనియె. 

145. క. శవినయవిహీనుల. దుర్యో, ధనదు శాసనులం బవనతనయు(డు రాధా 

తనయుని? నరు కే గుంభజు, నని. జంపుదు మేల ివగవ నంబుజనే| తా. 

146. వ. అనీ యందఖు (ద్రుపద రాజపు త్తి నాశ్వాసించి రంత నచ్యుతుండు ధర్మ 

రాజున కి ట్టని యొ. 

147.. తే, చ్వారవతినుండి యే! యుయుధానువలన, *ధారుణీళ యింతయు 

విని తళ్టణంజ 

" కియరుగుడెంచి యాపన్నుండ వై ననిన్నుం జూచి దుఃఖోపహత 
ఓమనస్కుండ నై తి. 

141. 1. తనరుచునున్న - "పెక్కు వతులు. 

జ. 1. బొనర్చుచుం - ఇ. ఈ. ఉ. ఐ.ఘ.త. ౨. బాపుచునుండుట, పాచుచు. 

సుండుట _ అని పాఠములు. లి. సంఘము వాతిన్ - - కొన్ని పతులు; లోకవితతిన్ 

బరిమారుతు ముల్హమేల స సం, తాపము _ శ. షమ. క. బొంద జీేయంగ శ. 

కొన్ని వతులు. ర్. విధాతృనియోగము సల్లిముండగన్ = జౌ, స; వృథావిజ యో 

న్నతి - ల. న, 

144. 1. స|కోధుం డయి = వీ, శమ. ళ 

145. 1. వినుమాహీనుల - జ. స. ౨. నరు డేను గుంభజు నని = కొన్ని|[పతులు; నరుం డే 

గుంభజు _- ఠ. లీ. వగచె దంబుజనేతీ (వదనా) - సెక్కు. తాళపత పతులు 

147, 1. నే యుయుధానువలన - కొన్ని |పతులు. 2, దనర విని యున్నయంతన - ఈ. 

బత. లీ. వచ్చి వన వాసఖేదతనొచ్చు నిన్ను - ఈ..ఐ. త. 4. చేతసుండ 

నై_తి - పెక్కు.తాళపత[ప్రతులు. రూపము విచారణీయము. 



d6 

148. 

149, 

150, 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

వ. అయ్య వసరంబున నేను మీ యొద్ద నుండమిం జేసి యిట్టి దుర్వ్యసనంబు 

సంభ'విళల్లెం .గామబంబు ల్ న (స్రీ దూత మృగయా పానంబు లను 

నాలుగు దుర్వ గ్రసనంబులం (బవరర్షి ర్హ్ల్సు కుండ. * బతి షధింపవలయు నందును 

విశేషంబూీగా ననర్థమూలం యిన పాపద్య్యూతంబు. బరివారింపనినా6ండు 

పొపం బగు నని హేతుదృష్టాంతంబులు సూపి కృప [(దోణ విదుర గాంగే 

యులం దోడు సేసికొని యాంబికేయు నొడం బజిచి దుష్టద్యూతంబు నర్వ 

(పకారంబుల వారింతు.. 

శ 1వలచి 2పొశ్రంబున6 బథ్యము6 బలికినం జేకొనని ధర్మ బాహ్యుల నవివే 

కుల నిగహింతు కీ కెగ్గలు మ తాన్ని ధ్యమున నగునె యెయ్య్యెడలః౯. 

= రృవ్తుయడు ధోర రావునవ్ నొంభోకాఖ్యాూనంము "సెన్నువీ 2- 
ణ్ - 

సం. ఏ. 1656-1 ౮ 

. ఏను సమ్ముదతీరంబున సొల్వుతోడం ఐదినెలలుే! యుద్దంబు చేసి చాని 
వధియించుిపొంటె నక్కడ మసలితి నది గారణంబుగా మీకు దుర్వ్యసనావ 
సరంబున నలబ్దసన్ని ధానుండ నయితి ననిన నది యె ట్లని  యుధిష్టిరుం 

డడిగిన నాతనికి సౌంభకాఖ్యానంబు సవి _నరంబుగాః గృృ్షుం డీ ట్లని చెప్పె 

నీ యజ్ఞ 0బీన నర ర్చ్య్వనిమి త్తంబున కనన సహిస్తుండయినశికుపాలుండు రనాచేత 

నివాతుం డగుట విని వానితమ్ముండు సాల్వుం డనువా(డు ీతద్వధథ"”|పవ 

148, 

149, 

150, 

hl 

1. వించెం = అ. ఇ. ఏ. జౌ. 2. |బితిపొదింపవలయు = వీ. శ. స. ెక్కు[వతులు: 

లీ. గాన ధామం న శ. వ. స్మ గావున .ధర్మానర్ణమూలం బైన పావ 
ద్యూతంబు -ఠ,.డ. 4. బయిన ద్య్యూతంబు = వా; బయిన పాపదూ్య్యూతంబు 

"పెక్కు. పతులు. 

1. వలనుగ __ ఏ. ఓ. ల; తలంచిహితంబు - ఐ. త. శ. మ లీ, హితంబును _ 
చెక్కు[పతులు. 8. జేసిన ధార్తరాష్ట్రకులనెయ్యెడలన్ - ఊ. గ.స, 

1. మవోమత్సరంబున యుద్దంబు - ఆ. ఇ. ఎ. ర.'ల.'వీ. 2. చుండియక్కడ -' 
ప; చోటనక్కడ "= డ; నిమి త్తంబక్కడ, బూనియక్కడొ _ ఆని పొఠములు. 

లీ. నం దర్హ్యనిమి_త్తంబున -- కొన్ని పతులు.. 4. ననహ్య్యుండ్రైన - ఈ. ఐ. ఘు. 
చ. డ. త..ద. అ; సౌవాసుం డయిన - కొన్ని[వతులు. 5. నాదేత వాతుం డగుట. 
డ. ర. తద్వ్వైర ఆ, 17, (వవర్ధితకోధుం డయి = కొన్ని (పతులు. 

\ 



151. చ, 

ల్. క, 

158. వ. 
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శ్రిత క్రోధుం డయి కామగమనం బయిన తన ీసౌంభకం బను ినగరంబుతో 

సన్నద్దుం డయి వచ్చి ద్వారవతీపురంబు *ినవరోధించి. 

(వలన ర పల కాలు శిశు పాలు బలాధికు6 జంపి దర్భసం 

హితు( డగుచున్న *వృష్టిఖలుం *డెక్కడ *నెక్కుడ నాతనిం జయో 

న్నతి 5 వెలయంగ( జంవెద రణంబున నంచు 'నలంఘ్య వి క మో 

రితుండయి దాని చుట్టు విడిసెం జతురంగమవోబలంబుతో౯, 

మేలగు ేశేతతు* రబాహాంవి, శాలోదా నముల 2 తాల సాల సరళ హిం ఎ §* తీ 
తాల తమాలావలి ని,ర్మూలితముగ( జేనె దచ్చమూసామజముల్. 

శ 

మళీ తృణ జల ఛాన్యసమిశ్స మృద్దంబయి 2కతఘ్నీ | పముఖా నేకయంత్రంబుల 

నలంఘ్య పరిఘా పా కారంబులను - నపార బలర ఊతఘనక వాటచతుర్గోపు 

రంబులను  శేలబ్ల బ్ద(పభూత వేతన ప వృాష్టపుష్టధ్భష్టవీర సుభటసంకులంబులను 

_ నపరిమితగజీతురంగశ తాంగంబులను బదీప్తాలాత శాతశరచక్రతోమర 

పరశుపాశాంకుళ గకూటంబు లను 6వీర యోభారూఢవిశాలాట్టాలకంబులను 

1§1, 

152, 

168. 

8. సౌభ _ వీ. మూలమునందు సౌభ అనియే కలదు. శాల్వస్య నగరం సౌళభళం 

గతోవాం భరతర్షభ. చితశాల|పతి. పుట. 80. వనవర్య. 9. నరదంబుతో _ 

ఊ. ఓ. మఘ. 10. నిరోధించి - కొన్ని పళులు. 

|. వృతుడగుచున్న = జ పొతులగుచున్న కృష్ణ బలు లెక్కడ - ఆ. ఇ. ఎ. ర. 

వి, కృష్ణఖలుడె -- వీ శ. వ. "పెక్కు[వతులు. ల. డెక్కూటిశేగినచాడి మై -- 

ఆ. ఇ. ఎ. ట. ద. 4, డాగిన - ఊ, చ. 5. వెలుగంగ -- కొన్ని పతులు. 

8. నతర్క్య్య, ననవ్యా, నవక = ఆని పాఠములు. 

1. తత్పురి _ ఆ. ౬. త. శ. మ; తత్పురమార్గ విశాలోచ్యాన స. £. లోన 

చలడళ తరుపింకాలి -_ ఓ; కేళిశె లములను హిం _ జా; లోనచందనతరు హిం - 

గ. అ; చానిశై లములను హిం  డ; లోనజలదళతదుపాం, త్రై లాతమాలళతతి _ 
ఈ, ఐ. త. 

i. కాష్ట్రనానాధాన్య = ఈ. ఐఏ, ఘు త. ౨. శతఘ్ను, వరు వగ్ని |షాగ్ని. పము 

ఖానేక .._ కొన్నిపతులు. లి. లబ్ద[వభూతవేతన -- వీ. శ, మ. (వతులలోలేరు. 

4. తురంగంబులను (బదీప్తాలాత ._ కొన్ని పతులు; తురంగనహితంబును - కొన్ని 

[వతులు. ల్. ముఖ్యసాధనంబులను -- అ. 6. వివారద్యోధవిశాలాట్టాలక - 



154, 

"38 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నొప్పి పరుల కసాధ్యం బయిన "ద్వారవతి భేదింప నేరక చానివెలిం 

9 బపావై త్యదేవాయతన వల్మీకంబు]0లు వర్ణించి సమతలపచేశంబున! 
నివిడంబుగా శివిరసన్ని వేశంబు 12శ్పేసి నిత్యంబు నుషదవంబు సేయుచున్న 

కిఫైంభకవిజృంభణంబు నకు సహింపక సమరనసంరంభంబున _ నర్వాయుథ 

సన్నద్దు అయి. 

154. క, ఉద్యదృలులు గ గుమారులు, విద్యాధరనములు' పురము వెలువడిరి రణ 

కోద్యములు 'దారుదేషు(డు, [(బద్యుమ్నుండు సాంబుండును _ 
స విపమ*బిఘాంన౯ా. 

155. మెొభాపణము. 
_ “రామవి[ కము. డ జేయు! డరాతి గజోవలీ 

సామజాహితుండు సాంబుడు సాల్వచమూపతి౯ 

*శే మవృద్ది యనువాని నక్ళ| తిమసాహాసో 
ద్దాము( దాక శళరధారల ధారుణి. గప్పుచుకా. 

నీ.'శ, వష. 7. చ్వాళావతి - కొన్ని పతులు... ర. నోవక - ఓ. డ. ద, 

9. (వభూతవై త్య-__ ఆ. ఉ. చ.డ, 10. లునిర్మూలంబులుచేసి ఈ. ఐ. త. 

. 12. నిలిచి నివిడంబుగా - డ; విడిసి - ఇ. ల. 12. సేయించి- ఈ. ఐ. గ.త 

18.. సౌంభకు ఏజ్బంభణంబునకు వా కొన్ని పతులు; సౌభ= వీ. మూలఖారతమునందు 

సౌభ అనురూవము మాతమే కనంబడుచున్నది. సౌంభక అను రూపమునకు 
" ఆకరము కాన్సించలేదు. 

చారుధేస్టుడు - శ, వ. చెక్కు (ప్రతులు. మూలము మాత్రము చారుశేష్టు 
ఇగ అభ 5, 9 = . డనియే ఉన్నది, _చారుదేనశ్చసాంబశ్చ (పద్యుమ్నుళ్ళ మవోరథ 8. పి. పి. ఎని. 

155. 

(వతి. పుట. 85, ఆరణ్యవర్వ. 2. జిగీషన్ = అ. ఇ.వ. సన 

1. ఈ మణిభూషణ వృత్తము స్థానమున. ఇ. ఎ. క. గ. డ. ద. స. (ప్రతులలో 
ఈ కింది యుత్పలమాల కన(బడుచున్చది. ఆవావవి(క్రముంథు (నున జేయుడు) న 
సనవోయు. డరాతిగజావలీ సమా=*జాహితుడై న సాంబుడును సోల్వచమూపతి శమ 

వృద్ధియు, న్నావావశేలి చాకిరి మవోర్డ వవీచుల భంగి యై భుజో,శ్సావాసమేతులై 
కడగి సైన్యము వెక్కసమంది చూడగన్. . 

నన్నయ రచనగా తోచుట లేదు. శెండవ పాదమునందు అఖండ యతి యను 
కొనవలెను. 2. శేమమూ రి యను వాని _- శ. వ. శేమనృద్ది అను పేరునకు 

శేమధూర్తి, కేమమూర్తి అను రూపములు, భండార్కరు' (తిలా కాన్సించు 
చున్నవి. పుట, 57, శ్లోక 11, ఆరణ్యక పర్వ. 



156, 
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క. జాంబవతేయు బృహాద్విశి,, ఖంబులకు౯ా 1బెదర 'కెదిరి ఘమండేనె రణా 
(గ్రంబున నాతనివె నవి, లంబితుడై 'కేమవృద్ధి లక్షశరంబుల్, 

157. వ, వాని! యేయుళరంబులనేర్పునకు సహింపక సాంబుండు జాంబూనదీవుం 

158, 

159, 

180. 

ఖంబు లయిన విళిఖంబులం దదీయర థాళ్వమర్శంబుల నేసిన నవి మర్మ 

భేద వేదనలం *దలరి యతివేగంబున రణంబు వెలువడ రథం వీడ్చుకొని 
సారధికి వళంబుగాక పలుచె నట్లు సాల్హుచమూపతి సమరవిముఖుం డయిన, 

స్వాగతము. 

_"వేగవంతు. డనువీరుండు సాంబుకా, వేగవంతు. డయి వీశేను చా౭ె౯ 

"వేగబాణపదపీతతుల౯ా ది, గ్భాగీముల్ విశిఖపంజరముల్ గాన్. 

ఇ కేసాంబు. జాయు మనుచు. జారుదేషుం డర, వేగవంతు( *దా(కి వీళతోడ 

వానిమ_స్తకంబు [వయ్యంగి వడి గదం, భొడివె రుధిరవారోపూర మొలుక. 

. ఇట్లు చారుదేవ్షు నిష్టురగదాోఘాతంబున వేగవంతుండు విగతజీవుం డయి 

20 రాత పాతభిన్నో న్న త గిరిశిఖరంబునుంబో లె నేల. [చెళ్ళినం జూచి విచిం 
త్యుం డనువాం కీడవి-చింత్యవి[కముం డయి. 

156. 

157. 

150. 

10లి. 

1. వెరవకెదిరి _- క, త; చెదర స, 

1, పరా|కమంబునకు = కొన్ని (పతులు. వి, మయంబులయిన = త. లీ. మర్మ 

వేదనలందలరి = కొన్ని (పతులు. క. కత వేదనలందెరలి _ శ. వ. ర్, తల్ల 

డిల్లి = క, 

1. నెదిర్నెన్ గ. శ. మ. క. మెల్లశరవంజరములుగాన్ - శీ. మ. న. - కొన్ని 
(పతులు. 

1. సొంబునేయ జూచి చారురేషుండరి అరి అనుటకు బదుళు "వెక్కు (వతులలో mw nn గ 

తప్పుగా ఆరిగి యనియున్నది.. 2. దాకవీకతోడ = "ెక్కు_ [వతులు. లి. గట 

గొని పొడిచె = ఇ. ఉ. ఏ. ఓ. డ. ది. ఓ. వూరితముగ = ఒ. జొ. డ. ద. 

1. భూత పొతంబున = జొ. వీ! ఘాత వేగంబున = ఊ, చ; పొతంబువఎ_డ; 

భఘూతపాత వేగంలున - ఆ, వ. కుఖిశపాత - శ. వ. లి, డచింత్యవి[క్రము 

డయి = వెక్కు (పతులు; డవంధ్య వీ కముండయి = బి 
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161. 

162, 

168. 

164, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
ల 

- చారుదేష్టువె ( గడువా(డిశరము లేస నతండు కార్ముకహాస్తుండై. 

1ంరాక్షణంబ 

వాని నభిమం (తించి వహ్ని బాణ, మేసె ఏను (గస్ఫులింగంబు కీలెనంగ (జదల. 

. అనలా స్త్ర మట్లు వతముం గొనిన విచింత్యుండు కీరా లె గుతలం బ|దువకా 

ఘను వాని( జూచి వోపహో, న్వనిము అసంగ సాల్వుసేన సంషో భించెన్, 

. సాల్వుండు నిజసేనానసంవోభం శేబుడిచి సర్వాయుధిననాథం బయినరథం 

బెక్కి యాదవకుమార వాహినిపయి *నెత్తి యేయుచీ. |వేయుచుం 

బొడుచుచు. [బతీబలంబు నెల్ల నాయుధమయంబుగా( జేయుచున్న వాని 

కలిగి, 

- హంసవర్ణ్వాత్తమహయములః బూనినరథ మెక్కి కాంచనరమ్యయప్టి 

నంథృత మకరధ్వజం బొప్ప బద్దగోధాంగుళి తాణుండై 1యతులశాత 

సాయ కావలి జేసి సాలు బిల్బుచు వానిమీద |బిద్యుమ్ను డమయ బాణ 

వర్ష౦బు గురినిన వాండును వానివె 6 గడువాండిశరముల గడంగి యేసే 

. నధికవీరు లయిన యయ్యిద్ధణకు న( స్త్ర, కోవిదులకు బోరు ఘోరమయ్యె 

దద్ద భయమువొంది తద్వార కాపురి సౌంభకములో జనులు సంథమింప. 

, అనిమొన సాల్వుండు (పద్యు, మ్ననిశాతశరాలివిద్దమర్భుం డయి పె 

ల్చన 'మూర్భవోయి పడియెం, దనరథముపయికా ధరిత్రి దల్లడపడంగకా. 

161. 

162, 

168. 

164, 

1. యతణంది ఎడ. లి. ననలన్ఫు లింగంబు లెనగజదల - ఓ. ర్లు. లీ, అగసె 

జదల = ద, శ 

1. (చెళ్ళి, (వెళ్ళి - అని పాఠములు; వడియె గుంభిని యదువన్ - చ; వడియె 

కువలయ మ్మదువస్ = క. త. ౨. మెసగంగ - కొన్ని|పతులు. 

1. బుడిపి = వెక్కు[ పతులు. 8, నన్నద్దంబయిన = కొన్ని|పతులు ; నమేతం 
టి 

బయిన, భరితంబయిన - అని పాఠములు. లి. నెత్తి - కొన్ని|వతులలో లేదు. 

4. వై చుచు = "పెక్కు[పతులు. 

1. యతినిశాత-ఆ. ఇ. రు. ౨. బాణముల్ - వా. కొన్ని[పతులు; శరములు - 

ఈ. ఉ. ఐ. గ.ఘ.త.ళ. మ. శీ. జనులు-నీ. శ, వ. కొన్ని(పతులు; వారు 

సం భమింవ = ఒ. జౌ. ల; (సౌభక ముల) వారు నం|భమింప - ల... 
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171. 

166. *అంతన మూర్భదేజి *కలుమోనలదీ_స్హముఖుండు సౌంభకుం 

డంతకదండదారుణము లై నశరంబుల రెక్ళిణయు ది | 

గ్రంతిబలాఢ్యు నేయుడు నతండును మూర్చితుండ య్యే వాని శీ 

(భాంతి దదీయసారథి యపా_న్తరణాంతరు6 జేసె జెచ్చెరన్, 

అ 1 167. వ. ఇట్లు మూర్చితుం డయిన [పద్యుమ్నుం దోడ్కౌని చని రణంబూీనకు 

దూరంబుగా నరదంబు నిలిపికొని *దారుకసుతుం డున్నంత *నొక్కింత 

[పొద్దునకు మూర్చ దేజి [పద్యున్ను౦డు నూతున కి ట్లనియె. 

168. క. ఘోరాహవరంగమునకు, దూరముగా “నన్ను నిట్లు దోడ్కొని తేరకా 

చారుకనుత నీకుచితమె, వీరారంభంబు నూచి వెజచిత చెనుమా. 

169. వ. "మణియు సారథిం జూచి వివ్వాలమాననుం డయి యి ట్లనియె. 

170. క. నమరవిముఖత్వమును రణ, విముఖుల( జంపుటయు శరణువే(డిన రతిం 

పమియును యాదవవంళో, * త్తముల కుంగలనయినలణిగలవె దారుకత నయా. 

171. క, విక్రమము విడిచి సమరా, పకాంతుడ నయిన నన్ను బలదేవుండునుం 

జ కోధరుండు కుమారులు, నకూరాదులు*ిను నేమియని నగశి నభన్. 

166. 1. అంతట - ల. 2. కుపిశాంతకరూపధరుండు - క. లి. విభాంతి - ఆ. క; 
ను[చ్భాంతి = ఈ. ఐ. త. 

i187. 1. నకనతి దూరంబుగా = చెక్కు[పతులు. ఏ, చారకనుతుండు శ, మ . చెక్కు. 
(పతులు, కాని మూలము చారుకిః అని యున్నది. రణాదపవార త్రూ రం శి&ితో 
దారుకి స్తథా. చిత కాలా పతి. పుట. ౨4. వనపర్వ. లి. కొండొక సేపునకు, కొంత 
(పొద్దునకు, ఒక్కింత తడవునకు _ అని పాఠములు. 

168. 1. నిట్లు నన్ను - అ. ఉ. ఐ. ఘ,. రు, 

169. 1. ఈ వచనము సెక్కు |పతులలో లేదు. 

170. 1. _త్తములకుంగల నయిన గలవె చారుకతనయా ఎ వీ, శ. మ. శ; తములందివి 
Te) 

గలవె చిపుము = వా, కొన్ని (పతులు. ఏ. వినగచారక తనయా _ కొన్ని 

(పతులు, | 

1. జ|కధరుండు కుమారులు ఎ ఈ, ఐ; జక ధరుండును ననుబులు - ఒ. క. చ. థ్య 

చక ధరసుతులుననుజులు = బా. కొన్ని పతులు. ల. యిదేమియని అ. 



172. 

178, 

174, 

176. 

176, 

గశ్రీమదాంధ మహాభారతము 
UU 

. చెట్ట సేసి తింకనయిన( జెచ్చెర సాంబ చారుచేమ లున్న చోటికి సాల్యాఖి ౬ , , ౯3 . 
ముఖంబుగా రథంబు *వజపు మనిన సారథి యి ట్రనియె. 

. 16 కిము గానియెడ సా, రథి ధృతి మెయి. గావవలయు 

రథియును దత్భా 
రథి. గావవలయు శరథిస్తా రథులు పరస్పరశరీరరక్షుకు లగుటన్, 

. సాల్వ బాణవిగతశేసత్వుడ వెనన్సి, న్నిట్ను దెచ్చి తిని నహింీవ వలయు అవి టా న్ని, 

నారథాశ్వములో ఘనన్యందనము నిదె చూడు మనుచు 

రనూత్రనూను( డవుడు. 

. నవ్యాపసవ్యవిచితమండలేగతుల నాతణంబ సాల్వునకు న్యపదతిణంబుగా 
రథంబు విపిన “దాని సహింపక సాల్వుండు మూండమ్ముల సారథినేసి 
మణీయు రాకసమాయ న నేకళరంబులు (పద్యుమ్నుువై చేసిన, 

- అమ్మాయాశరములు భ, గ్నమ్ములుగాం ]ేేస త మ్ము-ఖమ్మునం దద్వ 
కికమ్మున నొక్కటో బ్రహ్మో, (స్త్రమ్మును (బద్యుమ్ను 6 జేసె చారుణభంగిన్. 

172, 

178. 

174, 

175. 

176. 

ని ; జు 
l. లున్న యెడకు ఎరడు వి పోనిమ్మని కొన్ని [వతులు; వారనిమ్మని 
ఒ. లి, 

1. రథి నిమ్ముగాని =డ. ప్తి, క మ్మెయిగావనలయు = న్, లీ. సారథరథులు 
పరస్పర నా కొన్ని (పతులు. 

1. సత్వుడవైన _ చెక్కు శాళవ[త (పతులు; నంజ్ఞుడవై న-ఉ, ట, వా. వీ. శ, వ. 
ఓ. చెచ్చుటకు నహింప = కొన్ని (పతులు. 8. వు దీని = కొన్ని పతులు. 4. న 
నానత్వమును వీని = ఈ. ఐ. శ. ర, పెరిగి నూతుడపుండు, చెలగి నూతుం 

_ డపుడు - అని పాఠములు. 

1. మార్గంబుల నతణంబి- వెక్కు (పతులు; వచారం బుల - ఈ ఐ, త, వ, వాని 
నహింపక = ఈ. ఊ. ఐ. త, శ, వ. 

1. నేని - వెక్కు[ పతులు. ఏ. ఖంబును -_ కొన్ని పతులు. 8. తమ్మును యా 
ఈ, ఐ. జ, తీ. (దివ్మో(న్ర్రమునను - వెక్కు[పతులు. 
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1/7. వ, ఇట్లు (బహ్మా(న్ర్రపీడితుం డయి నాల్వుండు *మూర్భవొయి. రథంబుపయిం 

178. శే. 

179, 

బడిన *వాని వెండియు నొక్కదివ్య జాణంబు నేయ సమకట్టిన నంతరికం 

బున పహోవోర*వంబు *అనంగ నంత దేవగణ పేరితు లయిన ీనారదమారు 

తులు (పద్యుమ్ను పాలికి వచ్చి యి ట్లనిరి. 

పిండు నీచేత వధ్యుండు. గాండు మిన్న 

కేయ కుండుము వీని నారాయణుండు 

మొనసి వధియించు నని పఠ్కె వనజగర్భు 
డనినం దిద్యుమ్ను డేయక 'యనఘు( డుండె. 

ఎవి నొల్పుంండు (వద్యుమ్మునిబ బాధితుండా మరలిపోవ్రథి a= 

సం. .20_26 * 

. అంత సాల్వుండును “నివృత్తుం డయి 2 దార కాపురియవరోధం బుడిగి తన 

సౌంభకం చెక్కి. |క్రమ్మణీ చనియె నంత నీయజ్ఞ్ఞంబు నిర త్తం బయిన 
నే నరిగి *బలభగ్నీకృత పాదపవనంబులదాని కననభిజ్ఞాతద్వార దేశంబులదాని 

నస్వా ధ్యాయస్వాహోీ కార మహిసురా గారం బయినదాని నపేతభూషణ 

యోషిజ్జనంబులదాని 'ద్వారవతిం జూచి "యాహుకాత గ్రజావలన నంత 

వృ త్రాంతంబును నెజింగి సాల్వుం జంపికాని యిష్రురంబు సారనొలనని 

l | 

177. 

9. 

1. మూర్శితుండై -- కొన్ని పతులు. 2. వెండియు నొక్క దివ్యబాణం బేయ 

సమకట్టిన -. ఈ. ఐ.త. లి. కారంబులు, ధన్వులు -- అని పాఠములు. 

ఓ. చెలం7 నంత -- డ. ల. నారదపర్వతులు -- కొన్ని పతులు. కాని మూలము 

నారద మారుతులు అనుపాఠమునే నమర్శించుచున్నది. నారదం [పేషయామానుః 

శ్యననం చ మవోజవమ్. 

1. యనఘ యరిగ - డ; యనఘ యుడిగ - వీ. ' 

1. విగతనై న్యుండయి, సమరవిరతుండై - అనిపాఠములు. 2. ద్వారవతీ 
నిరోధం బుడిగి - వీ. శ. ష; ద్వారకాపురనిరోధంబు -- కొన్ని పతులు. 
లి. నిర్వ రి తంబై న-గ. జ. పీక, ప; సంపూర్ణ ంబయిన -ఈ.ఐ. త. 4. బలభగ్న 

పాదప = వీ, శవ. _ 5. భగ్నుద్వారదేశంబులదాని = శ. ష. ర. కారస్వధా 

కార మహీనుర -ట. వా. వీ; కారమహీనుర - శ. మ. వెక్కు |ప్రతులు. 

ఇ" 'వోాదికాత్సజమ్ - కృొుతవర్నాణమ్. అని మూలము. ఆహుకుండు ఉ| గసేనుని ల @ లారా | 
తం[డిగా కాన్సించును., 
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180. 

151. 

182, 

188, 

184. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నిశ్చయించి దీని న|పమాదులర్రై రకి.ంచుకొని యుండుండని బలదేవాదులం. 

బంచి యప్పుడ [పయాణ భేరి సలివంబంచి కృశన్వ స్టీీవచనపురోహపిత। పముఖ 

(బావ్మాణవరులకు నమస్కరించి 9 ఎ_బ్యను గీవంబు లను వాహనంబులం: 

బూనిన దివ్యరథం బక్కా... 

. పొంచజన్యరవము. 1బంచమహోళద్ద, రవము. జలలో దిశలు సెవుడువడంగ, 

నొలసీ జనుల దీవనలు *మించె రమ్య మై, గరుడకేతనంబు [గాలెం జదల. 

. అ ట్లనంభ్యాతచతురంగనై న్యంబులతో నరిగి గిరి వన సరోవర సరిద్దేశంబులు. 
గడచి! మా ర్రి కావతదేశంబున కరుగునంతకు ముందర సాల్వుండు సౌంభ 
కారూఢుం డయి సము దకుకి దేశంబునకుం బోయిన. 

. ఏనును వానిపిబుందన, మానక చని తచ్చమూసమాజముతోడ౯ా 
భూనాథ రణము గేసితి, నానానిశిశాస్త్రవర్ష ణీ వ్యా_ప్తముగన్ . 

. వీరు లగుసాల్వ యోధుల, నారాఇావళులు గప్ప నారభము పయి౯ా 

సారథిం దురంగములపయి, చారుధ్వజ యస్ట్రిపయి నసంఖ్యాతముగన్ . 

వాని నెల్ల నస్మదీయగోచరంబులు గాకుండ *ననే కాయుతీశరంబు లేసి 
సాల్వునై న్యంబుతో మహాయుద్దంబు సేసిన. 

180. 

181. 

182. 

188. 

164. 

పుట. 24.25. ఈ. ర(వ)చనులై నపురోహిత - వీ. శ.మ. 9. వై న్యను[గీవ యా 

అత్యధికనంఖ్యాక[వతులు. భం. [పతియందు నై న్య సుగీవ అనికలదు. మేఘవున్న 

వలాహకయు క్రంబై న ణు "పక్కు పతులు. 

1. బంచమవోవాద్యరవము - ఈ. ఐ. త. వీ. శ. వ. మూలమునందు వంచనువో 

. శబ (వాద్య) [వళంన బొత్తుగాలేదు. పంచమవోళబ్ద |ప్రశంన నన్నయకాలమున 
a ఖీ aD ౧ | 

నుంజెనా? 9. వించె = డ. 

1. మా _ర్హీకావత _వీ.ళ, ష. మూలమిట్లున్నది. సరాంసి సరిత_క్లైవ మా ర్తికావత 

మాసదమ్. పారశీక, వార్తికావతి, వార్తిక, ఆనర్హక = అను పాఠములు గలవు. 

శర్కరావత = న, 

1. వ్యాజమునన్ - కొన్ని (పతులు; వ్యానమునన్ = ఈ. ఐ. త. 

1. సారథిమీద తురంగమచారుధ్వజతతులవై ననంఖ్యాశ _ వీ. శ; వ. చెక్కు 
(పతులు. . 

|. దొరి(ర)ంగిన వాని నెల్ల = కి శ, మ. ల్లి, ననేక శకలంబులుగా నేసి _ డ. 

ఏ. శరంబులదునిమి . వ. ఓ. జ. అ 
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1585. మ. అవనీనాథ తదాహావాంతరమునం దన్మత్కృరాకృష్ట శా 

186. 

187. 

188. ౭m 

రవినిర్భు క్షనిశాతసాయకశళ శా | గచ్చిన్న మై చైత్యదా 
టై ర నవదేవా| వకరంబు వాత విధుతార్జ ఃపూర్ణ సంఘూర్జ్మి తా 

రృవకుకిం బడియెం గపి|పవరసై న్యథి_వ్రశై లాక్ళతిన్ , 

. ఘనతరదె దై త్యదానవని కాయక శేబర పాతఘట్టనం / 

దనరి యుగాయేత్యకాలచలితంబునుబో ల బయోధి! 2 మోసే న 

న్వనధిరవంబుకంచు ననివారితమై కిచేలంాక౯ా మదీయవా 

హిని భటసింవానాద హయహేషిత సింధురబృంహితధ్వనుల్ . : 

అట్టి మదియ3 సేనోత్సాహాంబును నిజ "సనాజీణతయుం జూచి _ నహింపక 

సాల్వుండు 2-వెండియు సౌంభ కారూఢుం డయి నాతో మాయాయుద్దంబు 

సేయ కన నమకట్టి.. 

పరశుపాశాంకుళ కరవాలశూల ముద్గరములు నొామీ6ద6 చెరలం గురిచి 

నేనును గడంగి యర్లానవుళ( స్త్రముల్ వాయంగ ( .జేసితి మాయంజేసి 

"వెజవక సాల్వుండు' వెండియు నామీద. బరుషశిలావృష్టి 6 గురిని వరుస 

నమరం. దమః(పకాళములతో దుర్ది వసుదినశీతోవ్లముల్ గదియం జేసి 

. దితినుతాధముండు శతనూర్యశతచం। ద, శతసహా।| సివిష్టుతతులు వెలుగ 

గగనతలము కిచ్చ-సె. బగలిది చేయిది యని యొజుంగ నయితి మనములోన, 

1865. 

186. 

187. 

188. 

1. చృన్నమై = డ. 2. కలుపార్షః పూరసంఘూర్షిశాఎ వీ, శ. మ; విధుళాంభః 
పూర్ణ = ఈ. స; విహ తార్ష ఃపూర్ల్ణ ఆఆ, త నివా తా ర్ష ఃపూర్ణ జాగ, జ, ల 

విధుతార్లఃపూర్ణ ఆ "వొ. 

1. తకాల = ఈ. ఎ.ఐ.త. 2, (మోసినన్ - డ; (మోనెతద్వనధి = వ, 
శీ. యెగసెన్, యెన7న్, నెగజెన్ , నెజనెన్ అని పాఠములు. . 

1. సేనానముక్సాహము = అ, ఆ, ఇ.ట; సనామవోశత్వావాము = కొన్ని 

(పతులు. 2, వెండియు = కొన్ని[పతులలో లేదు. 8. గడంగి, దొడంగి = అని 
పాఠములు. 

1. న్యన్రుముల్ చేనును నడరైించి చానవు బా_శ.వు; నృన్ర్రము నేనును నడరి 

యధ్జానవుల్ -శ; వను గడంగి య ద్ఞైనవునృత్ర్రముల్ -ల. వ, దీ ప్రితతులు = 

ఆ, ద. అ; వహ్నితతులు = ఈ, ఐ, త, చప్ప = ఉ. చ. 
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189. క. మనుశేం|ద సర్వమాయా, పనోదనం బయిన యగ్ని జాణంబున న 
'ద్దనుజవినిరితమాయా, వినివర్తనం చేసితిని “నవిన్మయమతినై | 

190. వ. అట్ట యవసరంబున 'చ్వ్వారవతినుండి యాహుకే -పేషితుం డయి 'యొక్కరుం 

ఢతిత్వరితగతిం బజ తెంచి సాల్వుచేత నక్కడ వనుదేవుండు' పట్టువడియె 

నీ వెవ్వనితోడం గయ్యంబు సేనెదు [కమ్మటి చని పురంబు రథించుకొను 

మనిన విని “యదరిపడి మహాబలపరా[కము లయినబలదేవాదులు రతించు 

కొని యుండ వనుచేవుం జేల పట్టువడు నిదిపోలదని నంశయించుచు విమన 

స్కుండ నయి యుండు నంత, 

191. స్వీ పుణ్యేకర్మంబులు వొలిసిన నుర్వికి 2 ఏతి చేతెంచు యయాతివోలె 
భూషణది పులు వొలియంగ వివృత కేశాంబరుండయి సౌంభకంబు కీవలన6 

“బఅతెంచు వసుదేవు. జాపనిశాచరబలపీడ్యమాను దవ్వులన కాంచి 
యత్యంతీ మోవాళో కాంధుండ నయిన నాహ _న్తంబువలన విస న్తమయ్యె 

ఆ. శాక్జమ పియావనన్న దేహుండనై_, యుడిగి రథముమీ(దం బడితి నేను 

చాని( జూచి భయము దగిలి మశై క్ర్రైన్యంబు, దల్లడిల్లి రయులిన సెం బెల్లు రేంగి. 

192. వ. అంత "నెంతయుం (బొద్దునకు. చెలిసి సాల్వుసౌంభకంబున వనుదేవుం 
గానక దాని మాయగా నెజింగి పదంపడి మాయావి యయిన సాల్వుం 

జూచి వాని పయి నలిగి యే నేసిన నయ్యసురయు సౌంభకంబు నద్భృశ్యం 

బగుటయు. 

189. 1. ద్దనుజు వినిర్మిత. ........సవిన్దరమతినై _ళ. మ. స; ద్దనుజు నినిర్మిత _ డ. 
2. నవి స్హరమతినై = కొన్ని|పతులు. _ 

190. 1. (పేరితుండయి = కొన్ని[వతులు. 2. యుదరిపడి - కొన్ని పతులు, 

191. 1. ఫలంబు -- క, జ. శి, |బీతినేతెంచు యయాతివోలె __ "పెక్కు పతులు; 
నే తెంచునట్టి యయాతివోలె _ వా. వీ. కీ. నడుమ - ఇల. 4, బడు తెం(చెం)చు. 
వను దేవు = ఇ. ఎ, గ, రు.ద. వీ. సం. సూ. ర్. శోక మోవోర్తుం డయిన= జల; 

ళోకమోవోత్ముండ నైన = డ; శోకమోహోంధుండనై _ "పెక్కు[వతులు. 
6. యవినె _ కొన్ని (పతులు. న . 

92. 1. కొంత |పొద్దునకు = కొన్ని|పతులు,. 



198. క. 

194. వ, 

195. ఆ. 

196. క, 

ఆర ణ్యపర ము —_ పథమాశ్వాసము “శ? 

అసురుల యా[కోళధ్వను, లెసగాం బదిదిశల నంత నేనును ద|చా 

తసుల( గతాసులం చేసితి |బసభంబున శబ్దభేని బాణ పతతిన్.. 

అంత  సొల్వుండును దనసౌంభకంబు. |జాగ్గోతిషంబుంచేసి తానును 
1దానవుం డయి "పర్వత వర్ష ౦బు నాపయిం గురిసీన, 

పరుషవివషమభూరిపాషాణభీషణ,' గిరులు వచ్చి నన్ను చెరలం కేగప్ప 
వ జవాణ మేని వాని నన్నింటిని, జాచి యున్న నన్ను6 జూచి యపుడు. 

దారుకు( డిట్లనియె మహో, కీరు నుపేతీంవం దగునె వీని'ని మాయా 

(పారంభు నుపే&ింవ ర, పారపరా కములు పోర*ీ బాకృతునై_ నన్. 

197. వ. అనిన వానిపలుకులు విని 'యరలిగి యనలజ్వాలాకరాళం బయి (పతికూల 

రాతన యత. గంధర్వ దై_త్య దానవభస్మసాత్క్మరణ దారుణం. బయిన 
చ[కంబు నభిమం|తించి సౌంభకంబు పయి వై చిన నది యుగాంతకాల 

పరివేషభీషణం బయిన రవిమండలంబునుంబో లె గగనంబునం బఖిచి సౌంభక 

మధ్యరబునం బడిన. 

198. చ. తడయక ఘోరదర్శన సుదర్శన పావకుచే దహింపంగా ' 

బడి పర మేశ్వరో| గళరపావకద గ్లపుర[ తయాభ మై 

"యెుడరి ధరి తిమీందం బడియెం "జెడి సౌంభక మంత సాల్ఫు (డుం 

బడియె మదీయచ।క్రపటుపాతరయంబున "రెండు వయ్యలై . 

194. 1. మానవుండయి - శ. వ. ల. శిలాకలాపలాపితలతాగుల్ము వల్ఫీకమవోపారవం 
బగు పర్వతవర్షంబుకురిసిన = గ. న, . 

195. 1. గవ్చె _ పెక్కు (పతులు. 

196. 1. నధర్శ [పారంభు _- ఈ, ఉ. ఐ. జౌ. ఘ,ఠ.త. ల (పాకృతునయినన్ - 
ల. వీ. శ. ష, స; ప్రాకృతులైనన్ = పెక్కు (పతులు; బలియుండు వీనిన్-గ* వా. 

197. 1. యలిగి _ కొన్ని [వతులలో లేదు. క. యక (గంధర్వ) - అ. క. (పతులలో 

లేదు. 

198. 1. వడి = కొన్ని (పతులు. ' 
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సం. _ 25-42 

199: వ. అని యిట్లు సాల్వుం దనచంపిన విధంబు నెప్పి చ కధరుండు పాండవుల 

200. 

201, 

వీడని సుభ చాభిమన్యులం గాంచనరథం బెక్కించుకొని తోడ్కొని 

ద్వారవతి కరిగి ధృష్టద్యుమ్నుండును |బతివింధ్యాదు లయిన దౌపదేయులం 

దోడ్కొని [దుపదుపురంబునకుం జనియె నిట పాండవులును రథంబు 

లెక్కి యాయుధంబులు ధరియించి యిం దసేనాదిమూలభృత్యు లిరువ 

దుండు ముందటరా - ననేకనహ స జాహ్మణవరులతో దై ప్వతవనంబున 

కరిగి రంత ధర్మరాజు “తమ్ముల కిట్లనియె. 

ముధ్యాక గ్రార . 

ఇది మహో గాటవి సింవా శర భోరగేం[ద శార్దూల 

మదగ జాకీర్ణంబు దీనిలోన నేమణకుండ వలయు 

నదియునుంగాక *పర(ప యోగ మాయలు గల వెజింగి 

*మది నుండునది శీయన్న నన్న కిట్లను మఘవనందను (డు, 

. బవహ్మా'విదులును దపోవృద్దులెన,; బాహ్మణులును నఖలలోక చార ంబుల 

న|పతివాతు లయిన నారద దై పపాయనాదిమునివరులును నీచేత నుపాసితు 

అయి నీకుళలంబ కోరుచుండుదురు భవి తృ తాపం బెల్లీ వారిని రతించు 

నివ్వనంబు సకలకాల కునుమఫలభంత వనస్పతి శాఖాశిభారూఢ మయూర కీర 

కోకిలాలావ మధురంబును బక బలాక కోక కారండవ సారస రమ్యమధుకర 

199. 

200. 

201. 

1. లిరువది వేలు - కొన్ని (పతులు; మూలము. (పేష్యాఃపురో వింళతిరాత్త 
శస్తా%ః. ఏ, భీమున కిట్లనియె - ఇ. ట, 

1. వర పయోగమాయలు - జొ. క. జ ఠ. త,వీ, శ. మ. నం. భః; రవాస్య 

(పయోగమాయలు = కొన్ని (పతులు; వర[పయోగ = వా, కొన్నీ (పతులు. 

£. మది నుండు మనయన్న కిట్లనియె పవమాన నందనుండు - ల. శీ. యన్న 
నిట్లనియె పవమాన నందనుండు-_గ. 

1. విదులయిన తపోధన (బావ్మాణులను వృద్దులు నఖలలోక = వా; విదులును దపో 

వృద్దులెన (దాహ్మాణులును నఖలలోక - కొన్ని (పతులు. 2, భావంబెల్ల వారికి ౬ 

కొన్ని (పతులు. శీ. వారికి రకణీయం బివ్వన = వీ. శ. వ. కొన్ని (పతులు. 
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సౌమ్యసరోవరసంకులంబును విమలశీతలజల [పవావానదీళోభితంబును మవార్థి 

గణసేవితంబును నై యొపహ్పుచున్నయది యిందుండుదమని లలితలతావితా 

నాదిరమణీయంబు లయిన వృతమూలంబుల నేవురు వేటు వేజ నివాసంబులు 

ంం "సేసి నియతాత్ములయి యిష్టంబున దేవపితృ కార్యంబులు నేయుచుం దమ్మ 

202. ' "క, 

జూడ వచ్చిన మవోమునులకు ావ్మాణులకు మనః్మపియంబు లయిన 

యావోరంబులు వెట్టుచు చె దె ప్రతవనంబున నుండు నంత. 

పాండవుల కడకు ధర్శవి, దుండు. తపోదవానదగ్గదురితొముండు మా' 

., . ర్కంజేయుం డనుమునినా, థుం 1డం తేవాసిగ ణముతోం జనుదెంచెన్. 

' బ08: వ. 

ల0ఉ.. సీ 

205. వ, 

ఇట్లు వచ్చి వారలచేత నర్చితుం డయి వనవాస శేళరుఃఖతు లయిన పాండ 

వులను (దౌవదిం జూచి యమ్మార్కంజేయుం , డి ట్లనియె. 

.. పితృవేని దేశమున బృథివీశ్వరత్వంబు, విడిచి సానుజుండై. వవ్నితచరిత 

జానకి దోడ్కూని చని వనంబున నున్న రఘుకులనందను రాము. దొల్లి 

చూచితి నిపుడు భూమరవంశ*ిపోవషకు సాధుజనమ్తుత్యు సత్యభర్మ 

నిత్యు ధర్మజు రమణీయకీ ర్హి[పియు, శమవంతు. జూచితి సగరభరత 
ఖీ 

నల యయాతి వై న్య నాభాగు లాదిగా, నాదిరాజు లెల్ల నధికధర్మ, 

సత్యయు క్రి జేసి కినకలలోకంబులు, వడసి భాగధేయోభాగు అయిరి. 

పాపసౌబల[వయు కుం డయిన ఛా_ర్తరాష్ట్రు నట్లు ధర్మువు దప్పిన వా 

శిన్వరును లేరు మీరు ధర్మనిత్యులగు సత్య|వతులరు గావున మీకిస్ట సిద్ధి 

యగు నని మార్మ్కండేయుం డరిగిన నపరసంధ్యోపాసనాసీనుం డయిన 
ధర్మరాజును సాయంహో మార్గ పజ్వలితజ్వలనంబు లయిన యనేకసవా స 

(బాహ్మణాగ్ని వో తంబులం జూచి బక దాల్య్చ్యుం డను మసహోముని 

యిట్లనియె, 

204. 

1. డంతర్వానిమునులతో _ ఇ. ఎ. రు; డంతట తవసిగణముతో ౬ వ. 

1. నియోగంబున _ ఉ. చ. శి, పోవణు - చెక్కు. (వతులు, రి. సర్వ - 

చెక్కు. (పతులు, 4. భాగ్యులై రి ఛాక్కులై. రి. అని పాఠములు. 
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206. ఉ. భూమిసురో త్తముల్ | పక్ళతి'పుణ్యవిధాయులు వీరు బుగ్యజు 

207. 

స్సామపరాయణుల్ పరమసాధుచరి[తులు మీకు సంతత 

[పేమమునః *శుభోన్నతులు *వెంచుచు నుండుట జేసి సద్గుణో 

రోమ యరణ్యవాస మిది దద్దయు నొప్పెడు మాకు జూడంగన్. 

॥ (బాహ్ముణాను[గహంబునం జేసి తొల్లి వై రోచనాదు లనెక కాలంబు లతయ .- 

లత్మీవిభవు లయి సము[దేచేమిభూచ కంబు రక్షించిరో యనిలసహాయుం 

డయిన యగ్ని దేవుం డరణ్యంబులు దహించు నట్టు ([బావ్మాణసహాయుల 

డయిన మహీళుండు క|తువర్గంబు నిశ్శేషంబుసేయు వినీతుం డయి వి! పుల 

: చేత కనను శాసితుం *డయిన రాజునకు నలబ్దలాభాది| తితయంబు సంపన్న? 

దిగు (థాహ్మణరహితుం డయి ధర్మహీనుం డయిన రాజును (బిజి ర్నలవదు: 

| బజానురాగంబు లేనివానికి రాజ్యంబు క్సుస్థిరంబు గానేరదు మీరు 

Er | బాహ్మణ।| పియులరు "ధర్మనిత్యుల రెప్పుడును మీ కభ్యుదయం బగు "నని 

= "బకదాల్ఫ్యుం డరిగినం బాండవులుం దమయిష్టంబున నుండి 'దుఃఖోపళమ 

.నంబు లయిన కథలు సెప్పుీకొనుచున్న *ీయవసరంబున |చౌపది ధర్మరా '' 

“జన కి ట్లనియె. 
ట్ 

906. 

207, 

1. పుణ్యవిధేయులు - ఊ. ఏ. ఓ, గ, జ, డ. ద.వ.న.ళ. పుణ్యవిధానులు = 

కొన్ని [పతులు, ఓ. సుఖోన్నతులు - ఆ. ఏ. జొ. డ, త. 8. వెనుచ్కు 

చెంపుచు = అని పాఠములు. 4. యరణ్యవాసమిది = అ. ఆ. ఇ. ఊ. ఎ. ఓం 

క. చ. రు. ల; మరణ్యవాసమిది - వా. కొన్ని (పతులు. 

1 .ము[దిత, మేఖల = అనిపొాళములు.. 2. రనిల ౬ పెక్కు తాళపత (పతులు. 

శీ, నధిప్పితుండైన, శి&ితుండై న, ననుష్టితుండైన -ల. న. చెక్కు శాళషత్ర 
(పతులు. శీ. డయిన రాజునకు వర్షచతుష్టయంబు నంపన్నంబగు = జ, శ. మ. 
ర్ం లబ్బలా ఖాది చతుష్ట్రయంబు వడ. ల. వెక్కు (పతులు. ఇచ్చట మూలమునందు 

(తితయ మేకలదు. అల బ్రలాభాయచలబ్దవృద్ధ యే, యథాక్త కార్ల (వతిపాదనాయ = 

చిత్రశాలా(పతి. పుట. 46. వనపర్వ. 6. పొందదు, వొందదు - వెక్కు (పతులు. 
ad / ల్ థ్ గ, సుచిరంబు = కొన్ని (వతులు. 8, [బవ్మాణు కలరు -ఏ. ఓ. జ. దః లబ్ద 

ధర్ములరు = 'ల. లి. చున్నచో ౬ కొన్ని పతులు. 10. యవసరంబున = 

చెక్కి ంటలేదు. 7 
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-: (దౌవదీ ధభర్యరాజుల నంవొదయుః = 

సం. 9 _ 28-2 

వృద్దు గొడుకుపలుకు విని 1 కూరుంతై పావ, బుద్ది. దేసి మిమ్ము భూతలంబు 

వెలువరించి రాజ్య విభ వంబు గొని యిప్పు, డలుక న సెడ్ 

నుచిత్తు( డయ్య నొక్కా. 

అద్దురాత్ము హృదయ ముది యయః పాపాణు, నిష్టురంబు 

ధర్మైనిధుల మిమ్ము 

నట్లు గొడుకు లెగ్గు లాడంగం బోయిన, శీవలదనండ కలపహావాంఛం దేసి. 

. విమలవార్శ్మ్యంబుల విహారించువారల( 1 వియమహార్హాసనశయనరతుల( 

జందనాగురులి ప్రచారుసర్వాంగుల నతనరనాథ సేవితుల మిమ్ము 

2వనమున( [గుమ్మరువారిం గా గుళబృనీశయనా భిరతులం గా నియతరూవు 

భూ రేణుధూసరీభూతవి గహులం గాలి దుతవన్యమృ గని పెవితులం గాయ 

. నిట్లు నూచి చూచి యే నెట్లు చితోవ, శాంతో సేయుదాన సకలభోగ 

విషయవిరతింశేని విధియును ధృతరాష్ట్ర, నట్లు మీకు నహితుః డయ్యె నొక్షా. 

భవచచాజ్ఞూనిగళంబునం దవిలి వరా|కోమము విడిచి ధరణీశ్వర నీ 
యవరజు లిడుమల( "బడి కడు, జివికిరి చెజంబడిన సింవాకిశువులిభంగిన్. 

పరనశేం|దమకుటపద్మరాగద్యుతి, నరుణ మగు భవత్స చాబ్దయయుగము 

పరుష ధా*తుశిలల్నవె నిప్పు డరుగుట, నరుణ మయ్యె. బర్వ తాంతరముల. 

208. ఆ. 

209. ఆ. 

౨10. కీ 

ల 

౨11. క. 

212. ఆ, 

208. 

209. 

210. 

211. 

212, 

1. కూరవాదయు(డై. నీతిమాలి మిమ్ము భూతలంబు - ల. 

|. మత ్యయః వొషపాణణ= ల; మరయంగ నాయన నిష్టురంబు = దబ, వీ, శ, 

ల విదుల మిమ్ము = ఆ. ఇ. చ. రు. లి. వలవదనండ (డు) కలవా ఆ వీ. శ. మ.స. 

"పెక్కు. (పతులు; వలదనండు _ అ. బె. డ. ద. 

1. (బియమృదులానన - కొన్ని (పతులు. _ 2. వనముల - వీ. ఒ. జొ. త, అ. 
లి. నుదత వన్యమృగ = క, షమ. 4. వడయుదాన = కొన్ని (పతులు. 

ధి 

1. గుడుచుచు = ఆ. ఎ.రు.ద. ల. ౨. పోలెన్ - చెక్కు (వతులు. 

ఛాతుశిలలవైై = వీ. శ. వ. పెక్కు (పతులు; చారుశిలలసై = వా. ళ. 



రప 

218. క. 

214. వ. 

cm 215. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
jp 

1అనవర తసొఖ్యసంపద(, జెనుపొందుచు నుండు మీకు ఖీకరకాంతా 

రనివాసాయాసంబుల, ననఘా యిబ్బ్భంగి నవయ నలమట వొడమెన్. 

నిత్యంబునుం బదివేవురు * చాహ్మణులు (బహ్మవిదులు బసిండి జీతళిగల 

నిష్టాన్నంబులు గుడిచి తృ ప్తు లయినం దద్భు క్షీశేషం బుప యోగించుచుండు 

నీకు వన్యమూలఫలాళనంబు లుస యోగించుచు వన్యులయందుం [గోధంబు 

విడిచి యునికి యుచితంబు గాదు. 

. పదివేలగజముల బలమున విలసిల్లు ననిలసుతుండు గాఆఅడవిలోన. 

(గుమ్మరి “కాయలు. గూరలు దిని పేదవడినం జూచియు 

దీర్గ బాహుయుగ ళు 

డయుంను వాహుసహా। నంబు కలిగిన యరునుకంజు బలాఢుం6 డగుచు 
థ్రీ య్ న స్ట్ 

1నేక్రవేగంబున నేనమ్ము లొక్క యమ్మేసినవిధమున నేయ నేర్చు 

. నర్దునుండు వనమృగావలిం గలిసి "య్యి ట్లున్నం జూచియును 
జ “ 0౧ 

సుఖోచితాత్ళు 

లైన కవలు దీనులై యున్న. జూచియు, నుపషశమంబు. 
దాల్చి యుండ. దగునె. 

తమయును చేజంబును నయ్యయి కాలంబుల( బయోగింేప నేరని రాజునకుం ' 

దైజానురాగ|పతాపంబులు లే వను నియర్థం వితిహాసనంబున వినంబడు 

వమా తేజంబులలోన నెయ్యది విశేషంబు దానిని నిర్ణయించి చెప్పు మని 

బలీం|దుండు దొల్లి తన పితామహుండయిన|పహ్హ్లోదు నడిగిన నాతండు బఖీం 

(దున క్రి ట్స్లనియె. 

215, 

216. 

1. ఈ పద్యము సెక్కు తాళవత (ప్రతులలో లేదు. 

1. (బహ్మావిదు లైన (ఛావ్మాణులు = ఆ. జ (బవ్మావిదులకు, (బాహ్మణులకు లా 

కొన్ని (పతులు. వ, చెళ్ళిరంబుల = పెక్కు (పతులు; పళ్ళియల = ఆ. న. 

లీ. శషామృతంబు = అ. ఆ. ట, 

1. నరయవేగమున నేనమ్ములు -శ. వ. 2. యిట్లుండం జూచియు =లీ.ళ, వ. 

కొన్ని (పతులు. 

1. పనిరాజునకు - కొన్ని (పతులు. 2. నచేసెద చెప్పుమనిన = “ఎక్కు (పతులు. 



ఆరణ్యపర్వము - ప్రథమా శ్వాసము ర్8ి 

కమయ తాలి యుండ జన దెల్ల| పొద్దు చే, జంబ 

తాల్ఫి యుండ. జనదు పతికి 

సంతతక్షముండు నంతతతేజుండు, నగుట దోష మందు *రనఘమతులు. 

"అది యె ట్లనిన నిత్యకమాన్వితుం డయినవానికి భృత్యులు వెజవక యన 
మానంబు సేయుదు రర్భంబులంయం దధికృతు అయినవారలు ధనంబు 

లవవారించి దర్శంబు నూపుదురు మణీ నిత్య తెజోధికుం డె నవా డతి 

'క్రూరదండంబున సర్వజనసంతాపంబు సేయుచు గృహగతం బైన సర్పం 

' బునుంబోలె నెప్పుడు నుద్వేగకరుం డగుం గావునం గాలో చితంబులుగా 
“కమా లేజంబులు శీగల్పించునది *ీయథాకాలకల్పితడమా లేజుం డై నవానికి 
నుభయలోకసిది యగు నని బలం ద పన్లోదసంవాదంబు నెప్పి "వెండియు 

నా య 

మ చౌొపది యి టనియ. 
| య _ 

“ఆది నవరాధ మొక్కటి మైన" నదియు 
నల్ప మైనను *తమియించు నదియు. గాక 
చెనసి యహారాధములు సెక్కు. సేయుచున్న 
పాప కౌరవ్యులకు సహింపంగ నేల. 

ఇది తేజంబున కవసర, ముదిత కోధుండ వగుమ యొక్కించుక దు 
రదు లగుసుయోధనాదుల, నదయుల వధియింతు ర్నుగులై_ సీేతమ్ముల్. 

217. ఆ, 

218, వ. 

219. తే. 

౨20. క, 

217, 

218. 

219. 

2 0. 

1. గా దెల్ల పొద్దు = పెక్కు (పతులు; జన దెల్ల (పొద్దు = వా, వి, రార్యజనులు-ఉ; 

రవనిపతికి - కొన్ని [పతులు. 

1. అదియెట్లనిన వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు; ఎట్లనిన - వా. కొన్ని (పతులు. 
2, [పయోగించునది - కొన్ని (పతులు. ల. యధథో చిత - ఇ. ఎ.ర్చు. 

1. అరయ నపకార మొకండైన నదియు నల్ప, మైన కమియించునదిగాక ్యలయ 
కిపుడు = నీ. శ. వ; అరయ నవకార మొక్క_టియెన నల్బ, మైన శమియించు 
నదిగాక యలయకిపుడు = స; అధిప యవరాధ మొక్కండ యైనన = స్క ఆది, అను | 

టకు, అరయ అనుపాఠము ఏ, ఓ. గ.జ. ర్లు [పతులందుకలదు. 2, శమియించు = 

కొన్ని |పతులు. లీ. కారములు ౬ కొన్ని (పతులు, 

1. య+జుల్ ౬ వెక్కు (పతులు. 



శ్రీమదా.ంధ మహాభారతము 
లీ 

అనిన ధర్మ'రా జిట్లని యె. 

[కోధంబు పావంబు [గోధంబుననచేని యగు6 *జువ్వె ధర్మ కామార్థహోని 
గడు. (గోధి గర్జంబు గానండు (కుద్దుండు గురునై న 

నిందించు. (గుద్దుండై న 

వా డవధ్యులనై న వధియించు *మజి యాత్మఘాతంబు 

'సేయంగ6 గడంగు. గుద్దు 
డస్యా దృళులకు ధరాగ్టనుబంధుల కిట్టి (కోధంబు దాల్య్బుట గుణమె చెవుమ 

యెటుకగలమహో త్తు డెటుకయ న్టలముల, నార్చు | గోధమనుమహానలంబు 
(గోధవర్షితుండు గుబుకొని తేజంబు, చాల్చు చేశకాల తత్త్వ మెజింగి. 

కమ గలవానికిః బృథ్వీ, నమునకు నిత్యంబు కేవిజయసంసిద్ది యగున్ 
కమి యెనవాని భుజవి, (కమము గడు౯ వెలయు సర్వశార్యకమమై. 

. తేజః" పభవంబు లైన “యమర్ష చాతిణ్య శార్య థీ ఘత్వంబు అను నాలుగు 

గుణంబులు తమావంతునంద వీర్యవంతంబు లగు దొల్లి కళ్యపగీత లైన 
గాథలయం దియర్దంబు వినంబడు వినుము వేదంబులు యజ్ఞ ంబులు శౌచం 
బును సత్యంబును విద్యయు ధర్భువు నచరాచరం బయిన జగ మంతయు 
కమయంద నిలిచినవి తపసా ధ్యాయయజ్ఞ్జక రలయు [దిహ్మవిదులయుం 

బడయు పుణ్యగతులు కమావంతులు వడయుదు రదియునుం గాక కృష్ట 

దె వపాయన స్మ విదుర కప (దోణ సంజయ | వభృతులు నాయుపళ 
మంబ కీ_ర్షింతు రుపళమహీనుం డయిన దుర్యోధను కారణంబున ఛార్త 

/ 

రాషుల ఆలం [బళయం బగు ననిన ; చౌవది వెండియు ని టనియు. (అ ధం a ర 

ర్4 

221. వ. 

బీలిలి, స్తీ, 

య, 

వినిల. క, 

224. వ 

222, 

వివిలి, 

224. 

1. జూవె- ఇ. ఈ. ఐ.త. ౨. తుది నాత్మ ఘాతంబు దడ. లీ. కట్టక ధంబు- 

కొన్ని (పతులు. 

1. నర్థసంనిద్ది, ధర్మనంసిద్ది = అని పాఠములు. 2. తమిమయైనవాని ఏ. ఓ. గ, 
జ. ల. వీ, శ. ష; తమయైన - వా. స తముడై నవాని = ఆ, ఈ. ఉ. ఒ. జొ. 
క. ఘ. చ.ర్వు. ఠ.డ. త. ద. 

‘1. [పభావంబులైన = కొన్ని 1పతులు. 2, ఇచ్చట మూలమిట్టున్నది. దాత్యుం 
హ్వూమర్హ శ్ళారరంచ శీ ఘత్వ మితి తేజసః, గుణాం[ కోధాభిభూ కేన నళ క్యాః 

(పావు మజసా, దాక్న్వ్యుం = కర్శసుకౌళలమ్; చి|తశాలా| పతి, పుట. 50. వనవర్య. 



ఆరణ్యపర్వము __ పృథమాశ్వానము §5 

£2ఏ5్, మధ్యాక్క-ర, 

తమయంద చిత్తంబు నిల్పి నీర్గతక ల్భషబుద్దిం 

(గమమున. ధర్మువునంద వర్షిల్లు కరుణాత్ము నిన్ను 
1నమర ధర్మంబు రక్షించు. |బీతితో నని శ|తులందు 

నమబుద్ది కిసేయంగం జనుచే నీకు నజాతళ తుండ, 

. ధర్మశేదూరులై న ఛా ర్హరాష్ట్రులయంి ద, ధర్ము వేమి చేయు ధరణినాథ 
నికృతివరులయందు నికృతినే నీయనివారు, వారి నికృతిం జేసి వధ్యు లండు. 

* ఆర్యులకు విహీనతయు న నార్యుల కున్నతియు. జేసి 'యవినీతు(డవై 

కార్యము దప్పితి నీకు న, నార్యులు చుట్టములె యార్యు 8 లరులె విధాతా. 

. అని విధాత్ళని ధర్మువు నాకేపించు (దొవదిం జూచి ధర్భురా బీ టనియె 

నా _్లికులీయట్లు ధర్మాభిశంకినివై_ దై_వదూవణంబు సేసెదు కిష్టిచరితం 

బయిన ధర్మంబు *నధికేపించుచున్న _దుర్శుతికిం |తాయళ్చి త్తంబు లేదు 
ధర్మువు దవ్పక నిత్యులై జీవించుచున్న మె[తేయ మార్కండేయ వ్యాన 

వసిష్ట నారద (పభృతులం బరమీయాగధరులం [దిత్యతుంబ చూచెదము వీ 

శెల్ల నన్ను ధర్మవరుం డని మన్నింతు రన్యు లన్యాయంబు చేసి శేనియు 

నే నేల ధర్మువు దప్పుదు. 

కబర్, 1. నమరధర్శుంబురతించుం (భీతితో నని క|తులందు-ల. వీ. ళ. మ; నమరంగధరువు 
రతీంచుం(బీతినని శతులందు = వా. శ. చెక్కు (ప్రతులు. ఈపాఠమున మధ్యా 
"శత లతణము నమనింతము శాలేదు. వ. శళశమబుడి - కొని | వతులు. గై స్ 5 als 
వ్, నల్పంగ = విజ, మ, 

1. హీనులై న -ఐఘ,త. 22, యందుధర్ము వేమి = అ. ఆ. ఐ.క. గ. జ. లు. 

త. ల. వీ. . 

1. నీఠిమెయింగార్యము = ఈ. ఐ. త. 2. లన్యులె చెపుమా = జౌ. న. . 

1. విధాతను _ కొన్ని(వతులు. 2. యట్లధర్శనంశీలినివై - శ. వ. కొన్ని 

[వతులు; యట్లధర్మనంసేవినివై _ ఒ. ల; యట్లధశ్మాతిశంకినివై _ ఈ. డ. ద. 

త. నేవితంబయిన = వీ. శ. వ. శ. నత్మికమించు, శంకించు - అని పాఠములు. 

ట్ 'యోగివరులం[ బత్యవంబ = ఘ, చల 
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229. క, 

280. వ. 
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ధిరమతియు కిం జేసి వి చారింపంగ నిక్కువంబు సర్వజనన్వ 

రారోవాణసోపానం, lay ధర్మంబ చూవె యతిరమ్యం బై. 

తపస్స్వాధ్యాయ | బహ్మ చర్య చానధర్మయజ్ఞంబు లను, పుణ్యక రంబు le 
లంబు లగునేని వీని నేల బుషిగణంబులు వీవింతురు * నీజన్మంబును ధృష్ట 

ద్యుమ్ను జన్మం బును ీబుణ్యక ర్మ ఫలసద్భావంబు నకు నిదర్శనంబులు గావె 

మట్ పుణ్యకర్శ ఫలంబులు గలయట ట్ల పాసఫలంబులును గలవు తొల్లి [దివా 

దనపు, తులకుం గర్శఫలనచద్భావంబు సె నె పె నందు _గళ్యపుండు ధర్మ (ప్ర. 

'బోధనంబునం జేసి 5హరాంఫల। పా పు పుం డయె( విధాతుని యోగంబునం బుగ్గా భీ లీ లి లీ... 
పాపఫలంబు సం|పా_ప పం బగు విధాతృ్భనను[గవంబుననకాదె పుణ్యకర్తం 

బులు పవర్తించీ మర్త్యు లమ. _ర్హ్యత్వంబును బొందుదు రనిన విని (ద్రౌపది 

281. "అ 
తి అకిల్ 

యిట్లు నియె. 

కర్మఫలము 1లేదు కర్మ్శఫలా వ్లికి, గారణంబు £విధియు. గా దనంగ 
నరత యెలుక లేనె యార్తనై విధ చెయి కలసి వలికిలిం (బియంబుదప్పి. 

“వేదశావ్రుములును విధివిఛానములును, నపమాణ 2మనుదురాత్మకులకు.. 
బుణ్యగతులు లేమి భూనాథ యెజుంగని, దానం గాను ధర్ముతత్త్వయు క్రి. 

229. 

980. : 

1. భారయ = కొన్ని|పతులు. 2. యంబురుహోకీ - జ; యంబుజనే శా = రో, మ. 

1. లకుఫలంబులేదగునేని _ వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు. 2. నేలదేవబుషి గంధర్వ 
.. గణంబులు వీ, శ. మ, చెక్కు (పతులు. -. లి, బుణ్యకర్ముల సచ్భావంబునకు = ల. 

.. 4. పుణ్యాకర్మ ఫలం = పెక్కు (పతులు ; పుణ్యఫలం = వా. వచ పతులు. 

ర్, ధర్మ పబుద్ధుండ య్య = శ, ష్య (పవృ _త్తీధర్మంబునడ వె _ ఓ క. జ. దు. 

6, మవోత్ము ల లమ ఏ్త్యంబు బొందిరి = ఊ. న, 

281. 1. లందు, నందు _ అని పాఠములు. వ. విరియ _ ఓ. జొ, ల. రి. వేణి _ 

ఎ- ల; లేనియార్తనె - అ త; లేనియాత్మనె _ ఆ, జా; లేనియట్టినే _ జ, ఎన్. 
లి అట్టిండు, అట్టిరువంటి రూపములు పరి చితముళే కాని, ఉ  త్రమపురుషమున ఆట్టిను, 
అట్టిమువంటి రూపములు వినరాలేదు. 4, చేతనలని = వీ. శ, మ పెక్తు స్ట వతులు;, 

292. 

చేతేకడలి _ ఈ. ఐఏ. బె. ఘ, త. 

-1. వివిధడానంబులు = వెక్కువతులు. 2. ము లదయాత్సులకును - ఈ, ఐ. 
భు. త; ములు వాతాత్ములకును = కొ, 



ఆరణ్యపర్వము ప్రథమాశ్వాసము by 

2లెలి.. వ. తొల్లి "నీతిమంతు లయిన జాహ్మణులు మదీయజనకునకుం 2 జెప్పంగ వింటి 

' లిలికీ, 

28935, 

. నటుకగలవారికిం గర్మంబు గ_ర్హవ్యంబు కిగర్భ్మరహితు లయి స్థావరంబుల 

 యట్లు'జనులు జీవింపనేర రల్పఫలంబు నైనను గర్మంబు. [బవర్తించు 

చున్న వారిం బూ చెదము కద వమానుషంబులు గర్భుఫల పాప్తి వికి నిమి త్తం 

'బులుగ్ పురుషుండు మనంబున నర్ధసిద్ధి నిశ్చయించి కర్చుంబునందు. గృతో 

త్సాహుండు గావలయు నట్టిచానికి 3 వంబు సహాయం బయి కర్మసిద్ది 

. గావించు. 
షా : 

మధ్యాక గార, | 

తిలలందు. దై లంబు గాష్టములయందు( 2దిరముగా నగ్ని 

కలుగు చుటింగి యు పాయపూర్వము గడంగి తల్సిద్ది 

యలయక యుత్యాహవంతు.డు వడయు' న్ ట్లనుత్వావా 

కములసి దై వవరు( డిది" వడయంగను నోపునె యెందు. 

మధ్యాక గార. 

కోడు నిమ్ముగా దున్ని కీజములు సల్లి కర కుం డున్న 

దడయక వర్ష ౦బు గురిసి కావించు.( దత్సలని్ధి 

నడుమ. బర్జన్యు( డను గహింపనినా, జేమి “సేయు. 

- గడంగి చేయం గలవాని. జేయును గాక కర్ష కుండు. 

298. 

294. 

1. ధీమంతులై న - కొన్ని(ప్రతులు. 2. 'జెప్పంబోయిన, 'జెవ్చుచుండ _ అని 
పెక్కు పతులు. వీ, ధర్మ లు గ, 4. మానువబలంబు ఎ ఐ. త. 5. బు 

గా బెపురుషుండు - కొన్ని పతులు:. . 

1. గాష్టంబునందు _ పెక్కు తాళవ్యత[ పతులు. ఈపాఠమున మూడిందగణముల 
తరువాత నూర్యగణము వచ్చుట విశేషము. 2. చెల్లముగనగ్ని = ఏ. ఓ. ల, 
లీ. గలుగు"బటింగి యుపాయపూర్వము గడ౪గి తల్సిద్ధి - శ. మ; గలుగుశెటింగి . 
యుపాయవూర్వమున( గడ(గి తత్సిద్ది'- వా. సూ, "పెక్కు[పతులు, 4. మొలని 
చై_వవరు(డై . దిని - లః మొలసి శానర్థితోవీని వడయంగనోపునెయందు = ఈ. 
ఐ.త. ర్. చెపుమ - కొన్ని(పతులు. 
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986, వ. కర్శఫలంబులు దై వమానుషనిద్దంబు లఅయిననుం బురుమీత్భావాసముపార్డి 

తంబు లయిన నవి సుస్టరంబు లయి సురశితంబు లయి వర్తిల్లు 1నసీవా 

మానుం డయి దై వపరుం డయినవా(డు నీరిలోని యానపా[తంబునుం 

బోలె 2నవసన్నుండగుం గావునం గర్భ ఫలనిద్ది నిశ్చయించి యుత్సాహ 
వంతుండ వయి నియనుజులోపరా [ కమంబునం బరుల జయించి మన 

యందలి కీయర్ధకృళత్వం బపనయింపు మనిన యాజ్ఞ నేని వచనంబుల 
కనుీగుణంబుగా భీమసేనుండు ధర్మరాజున కి ట్లనియె. 

అభి ఖీమ నేన భర్య్యరావుల నంవొదయు ' ఏ 

287. మ. పితృవై తామవా మైనరాజ్య శేమరిని కృేద్యంబు గాండీవిచే 
' నతిగు వ్రంబు *బలారి కె-నను ినహర్యం బిట్టిదానిన్ కేనుదు 

రతి నన్యార్థముసే సేసి నీకు: జనునేమ క యు|గాటవిన్ 

(వతముల్ సల్పుచు "ధర్మ లేశోచరణవ్యాస క్త క్రి 7ని ట్టుండంగన్ .. 

వవీ5. క. ఆమివము సింవాములచే, గోమాయువు గొన్నయట్లు కువలయరాజ్య 

(శ్రీ మనచే గొని కౌరవుం జేమని తలంచు నొకొ బుద్ది నిష్టులు( 'దానున్. 

289. క. *దుర్శుతులను దుర్జనులను, ధర్మస్థితి ినోర్వం కీదగునె ధరణీశ్వర దు 
ష్కుర్ము లగుధా ర్హరాష్ట్ర ల, పేర్మి యడంగింవ *గడంగు వృథుభుజళ కిన్. 

886. 

887. 

289... 

1. నివాతమాననుండై = ఎ. ల. 2, నాపన్నుండగు - ఏ. ఒ ఓ. గ. జ. రు. న, 
లీ. విక్రమబలంబున - శ. షమ. కీ. యందుల _ కొన్ని[పతులు. ఈ. యర్థ 
కార్భ పర్వము = ఈ. ఉమ్మ యర్థకార్శ నంటు -ఐ. త; యనాథత్వంబు - ఆ.ఎ. 

, క, రు. ఠ; యనర్గశాంతిత్వంబు ౬ గ, ధ. డ. 6. రూపంబుగా - కొన్ని|వతులు. 

1. మది నిర్భేద్యంబు, మతి నిర్భేద్యంబు - అని పాఠములు. ౨. వురారిశై వను = 
ఆ, ఆ. ఎ. ఓయు. ర. నవోర్యం = అ. ఆ. ఉ. చ; నసాధ్యం ఈ. ఐ. త. వీ; 

_నవార్యం - వా. శ. ష, కొన్ని (పతులు. క. నదుర్శతి - కొన్ని (పతులు. 
| ర్. ధర్మువే వనచర వ్యాన క్రి = క; ధర్మ వేషభరణ వ్యాస క్తి కి = బం 6. భరణ 

నాకాడు = వీ.. శ. ష్. 7 మైనుండగన్ _ రు. 

. 1. దుర్శదులను = ఆ, 6; దుర్శతులగుదుర్ణనులను = చా జ; ౨. నొంవదగద.ల. 

8. నగునె _ కొన్ని (వతులు. కీ. దగును - ఇ. ఈ, ఐ. త, 
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“ధర్మ కామ పభవం బయి సర్వార్థసాధనం బయిన యర్థంబు విడిచి మిత్రుల 

క పియంబు నమిత్తు లకు హర్ష ౦బునుంగా మునివృ _త్తిం "జేకొని “ధర్మువు 

ధర్ము వనుచు 3ధర్మువునందు ఉరి త్రంబు నిలిపి కదుర్భలునట్లు ని శ్వేదింపః 

దగు నె. 

బాహుబలము ేమెజసి పరులసంపదలు సే,కొన(గ లావు లేని కుత్సితుండు 

నియతదుఃఖవృ త్తి నిశ్వేదోపరు. డగుంగాక నీకుందగునె కారవేం[ద. 

నరనుత నీయనుజ( గొని నా(డ విరోధుల నెల్ల బోరిలో 

సరభసవృ త్తి నుక్కుడంగం జంపితి మేని మహో్యగకాననాం్న 

తరముల నుండకుండ నతిదారుణదుర్శ ఎ గసంగమంబునం 

2భొరయక యుండగా మనకు. *బోలు నమందమనః | పియంబుగన్ . 

సమయాతి[ కమభీతిని, “కమాయుతుల మైన మనలం గ రవులు పరా 

కమహీనులుగా( జీదలంతురు సమరోళ్సాహంబు విడిచి క్వొడ్రమతి నున్నన్ -. 

540. వ, 

241. ఆ. 

2492. చ. 

బె4కి, ర 

ఇ40, 

241. 

242. 

248, 

1. ధర్భకామార్థ |పభావంబులను నర్వార్థ సాధనంబులయిన యర్థింబుల - రు. శ. 

ష్య ధర్మ కామార్థ సాధనంబులయిన యర్థంబుల - డడ 2, ధర్మువుధర్మువనుచు- 

శ. ష. మున్నగు [పతులలో లేదు. శి. ధర్మంబునంద బుద్ధినిలిపి - అ. ఉ. న. 

4. బుద్దినిలిపి - సెక్కు (పతులు. 5. దుర్చలునట్లు నిర్వేదింపందగునె - వీ. శ. షః 
0 య. 

దుగ్శనుజునట్లు నిక్వేదింపం దగునె చెక్కు పతులు; దుర్చలునట్లుండందగు నె - వా. 

వెజపి - శ. వ నెజసి - వీ. 2. లేనియట్టి, నేర్పులేని - అని పాఠములు. 

9. వాతు(డగుగాక = "పెక్కు (పతులు. 

1. నంకులంబునన్ ల. 2&2. బొరయకయుండగా గలుగు బొందదు వై రిమనః 

పియంబొగిన్ - ఏ. ఓ. క. ల. స, శ; బొరయకయుండగాం గలుగ బోలునె' 

వె రిమనః [పియంబొగిన్ స. శి. బోలటె వైరుల క[పియంబుగన్ - ఉ; బోలె 

శ|తుల క[పియంబుగన్ - వీ. 

1. తశమసంయుతులై న మనల - ఈ. ఉ. ఏ ఘ. త; కమయుకు లమైన మనల - 

ఆ. క. చ. జ. ద. శ. ము తమవంతులమైన మనల - రు. 2. వగతురు - 

ఉ. ఊ. ఘ. చ. ఠ. శ. మ. లి. జవమరియున్నన్ - ఆ. ఏ. ఒ. ఓ. రు. ల. స్మ 

జితమతినున్నన్ = గ. యతిభంగము. 
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244, . తే, తగిలి నిత్యంబు *నేకాంతధర్మశినిరతుం, డగుట యు _క్షమె పురుషున కట్టివాని 
"వలయ తెనర్థకామంబులు విడుచు. బాణ,విగతు సుఖదుఃఖములు 

”... లెండు విడుచునట్టు, 

౨45. వీ, ధర్మ కామంబులు ేదయగంగ నర్ధార్థి యగువాండు పతితుఎడా నర్గ సేవ 
నర్ధార్థముగం జేయు నత( డు గవనములో గోరతీసేయు నక్కుమతింబోలు 
నర్ధధర్శ ములకు హోనిగా( గామార్థి యగునాత( డల్పజలాశయమున 

జలచరం కబెట్టు ల జ్ఞలములతో. జెడు నట్టు కామంబూీతో హాని. బొందు 

ఆ. నర్ధధర్శములు మహాోబ్ది మేఘములట్టు, లుభయమును బరస్పరోదయమ్ము 
లిట్లు( గాం |దివర్గ మెజింగి *సామ్యమున సే,వించువాండు నర్వవి త్తముండు. 

246. వ. భవదాచరితం జై న యీ*ధర్మం బర్ధకామంబులక కాదు నీకును నీ బాంధవు 
' _ లకును బాధాకరంబు చాన యజ్ఞ సత్సూజలు గావింప నర్గహీనున కోశకరింబు 

జగంబులు ధర్మమయంబులు ధర్మువునకు మిక్కిలి 'యొం డెద్దియు ల 

దయినను నన్జార్థంబు గానిధర్మువు క _క్రీ)] యుల కయు కంబు. 

247. ఉ, “శత్తు ల నాజి నోర్చుటయు సర్వభయంబుల. బొంద కుండం గా 

ధా త్తి) బరి|గహించి యుచితిిస్టితి గాంచుటయుం [బియంబుతో. 
బాత్తు “ల క్ మీగియును _బాహ్న్మాణపూజయు. కేబువ్వె యు త్తమ 

క్ష త్తి ్యయధర్మముల్ కసుగతికారణముల్ 5విపులార్భ మూలము ల్ . 

_ 244. 1. నేకార్ధధర్మశీలుండ గుట = ఈ. ఉ. ఐ. ఘ.త. ౨. కీలుండగుట - ట, ఠ. డ, 

వీ ళ,వ, లి. నర్భ కామంబులు - అ. ఆ. ఈ. ఐ. ఓ.క. జరు, త. ల. బీ; 
ధర్మ కామంబులు = వొ. శ. ష,. కోన్ని (పతులు. 

245, 1. దలంగంగ యు. వీ. శళ.మ. లి, డై_యర్థ్గసేవ = శ. మ. సెక్కు (పతులు, 
ల. సేయని కుమతింబోలు - ఇ. ఊ. న. ళ. 4, బెట్లుతజ్ఞల ములతో = కొన్ని 
(పతులు. 5. చేవోని(బొందు _జ.శ.మ. 6. సెమ్యుమున "నేవించువాండు - 
కొన్ని [పతులు. 

246 1. ధర్మార్ధ కామంబులు నీక కాదు _ కొన్ని (పతులు. ఈపాఠమున నీకును అను 
మాటలు పొనగవు. 

247. 1. శ|త్రుల - శ, శర. మ. సం; శత్తు)ల - వా. ఈ. నాల్గవపాదమందలి మ తియ 
శబ్దవ్వ్యుత్చ త్తినిబట్టి మిగిలిన పాదములందలి శతు,ధాతి. వొత్రు లు, శ బ్రములందును 
ద్విత్వతకార రేఫమును వావిళ్ళమున్నగు కొన్ని (పతులు శెర్చినవి. వ్యుత్పత్తిని 
బట్టి యిట్టివర్గ |క మమునకు ఆకరము కలదాయని విచారింపవలెను. 2. తంబుగ = 
ఈ. ఐ.త. లి. జూవె_అ.ఉయు. 4. సుక్భతి కారణముల్ ౬ అ. ఇ. ఎ... 
రు. వ. రీ. వరపుణ్యమూలముల్ - అ; విపులార్థవంతముల్ _ క. 
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249. 

250. 

251. 

విరి, 
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. కేవలధర్మా చరణంబు శ| తుజయంబునకు సాధనంబు గాదు నికృతి పరుల 

యందు నికృతియు వలయు( బూర్వ [భాతలై న యసురుల నమరులు నిక్ళ 

తిన కాదె నిర్జించిరి కావున నీవు సమయధర్మ రక్షణ [వతం బుడిగి శ|తువుల 

'జయింవ నుద్యోగింపుము. 

. జయశీలి వైన నీకుం, (బియ మొనరింపంగ నున్న వృథుయళులు వళ్పుదా 

(శయు లగుదురు సృంజయ "కేకయ యదు పాంజాలురాదిగాంగల 

నువ్ళూదుల్ . 

. మి త్తగిసంవన్ను లేడై న నమిత్తు మి శ): బలముతోడ 2భేదించి దోర్బలము. 
కొట్ర లము. 

గలిగి చేళబలంబును గాలబలము(¢, గలుగువాని క సాధ్యంబు గలదె యెందు, 

* బలముగలవాని(గబలువురు బలవిహీను, లొక),-కుకూడి “నిర్జింతు రుత్సహించి 

మధువు (గొనినుత్సహించినమనుజు. బట్టి,కుట్టినిర్జించు “మధుకరకులమునట్లు. 
1 

గాం 2 స్ ; - శూ|చదాన్న ౦బునందలి దుగ్ధంబునుం బోలె దురోోధనుం జ్యంబు “దూష్యుం 
బగుట6 బౌర జానపద శ్రావైణవరులు నీ కనురక్తు లయి భవ దాజ్యంబ 

వలచి యుండుదురు దీని నేల యెడ నేనెదు సర్వాయుధిన సనాథం బైన 
రథం బెక్కి_ గజపురంబున కభిముఖుండ వె విజయ [పయాణంబు *సేయుము. 

250. 

251. 

292, 

1. గాదు నిక్భతివరులయందు నిక్భతియువలయు - వీ.శ.వ,. కొన్ని (పతులు; 

గాదు నికృతివలయు - వా. కొన్ని (పతులు. 

1. శీలుండవగు నీకుం, శీలు(డవని నీకుం, శీలు(డైన నీకుం _ అని పాఠములు. 

ప్త, భవా శయులగుదురు _ అ. ఇ. ఎ. క.రు. . 

1. డై_నయమిత్తు9 - ఉ. ల; డైనయ (న) మి_త్తగిబలము బలముతోడ - శ. వ. 

౨, బోరించి = ఈ. ఐ. ఘ త, తి. మెరయ, వలయ _ అని పాఠములు. 

1. తోహీనబలులు వలువురొక్క_ శుకూడి - ఇ, ఈ. ఉ. ఐ. ఘ.త. ౨. నిర్ణింవ 
నుత్సహింతు _ ఓ. గు. తి; నిర్జింప నుత్సహించి - ఈ. ఏ. ఐ. ఓ. రు. త; 
వధియింతురుత్సహించి - ఉ. _ ౨. నఎముంచిన - కొన్ని పతులు. ఓ. మధుమతి 

కులము - ఈ. ఏ, ఐ. ఓ, జౌ, కం రు. త. తి. ద. అ; మధువసంకులము - గ, 

1. శ్వద్భతియందలి = వొ; శూ| దాన్న ంబునందలి నా అత్యధిక సంఖ్యాక | పతులు. 

మూలమిట్లున్నది. శ్వద్భ తౌడీరమాస క్షమ్, [బవ వావృషశేయథా. 2. దూషిత( 
బగుట = పెక్కు పతులు. లె. నన్నద్దంబెన, సమృద్ద్డం బై న _ అని పాఠములు, థ — 6 కా | 

4. చేయుమిది విజయ[పారంభమున కవనరంబు = ఈ. ఉ. ఐ, ఘ. త, వ. 
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258. మ. |ప్రణుతజా త్తగగుణంబు వికమము దర్పం బేర్చడన్ వి|క్రమ 

తణదానం బొనరింపు మీతణమ విఖ్యాతంబుగా సంగరాం 

గణమధ్యంబున. జేయు మర్జునబ్బవహాధాండీవనిర్భు క్షమా 

రణ ధా రావళి ఛా_ర్తరాష్ట్ర 9కదళీకాంశారవిచ్చేదమున్. 

254. క. *బహువాపహానుభటవా సికసహితులు బలవంతు లని విచారింపకు నీ 

యహితులు మద్చాహుగదా, నిహాతికి 2మార్కొనంగం జోర నిలువంగలతే. 

255. క. అరివరుల "నోర్చి సాగర, పరివృతభూచ|క మెల్టం బాలింపు (పజా 
పరిపాలనంబుకం కును, ధరణీళ విశేష 2మొండు ధర్మువు గలదే. 

256. వ. రాజ్యపదసష్టుం డైన క త్తియుండు భూరిదతిణంబు లైన యజ్ఞ ౦బుల "దేవ 

(బాహ్మణిలం ద్భ ప్రులం చేసి (బాహ్మణులకు న|గహోరంబులు గోనవహా 

(సంబులు నిచ్చి దురితంబులవలనం జాసి త మోవిము కుం డైన చం|ధుం 

డునుంబోల వెలుంగు ననిన ధీమసేనునకు ధర్మరా జిట్టనియె. 

౨57. ఉ. నీవచనంబు “ధర్మ నము వినీతము నితియుతంబు నిష్టసి 

ద్ఞ్య్యావహ మత్యుచార మిది యైనను *నిప్ఫ దలంపంగా విచా 

రావసీరా ప్రికిన్ విషయ మైనది కార్భశఫలంబు లెల్ల స 

'ద్భావమునకా విచారసులభంబుల యం|డు విచారపారగుల్. 

258. 1. ముక్కో[గమార్గణ ౬ ల. శ. వ. కొన్ని (పతులు. 

విర4. 1. బహుఘోటనుళటవా నిక = శ, మ. బహువావానుభటవా వీకన, "పెక్కు పతులు; 
బహురథగజవావానభట _ వా. నం. 2. మార్కొనుచుటబోర _ ఈ. ఐ. త; 
మార్కొనను _ ఉ. ఘ, 

255, 1. గెల్బి-ళశ. వ. 2. మొకండు ఓ. ల, లి, ధర్మము - త. నం. 

256. 1. ణులకుద్భ _ప్రిచేసి _ సెక్కు[పతులు; ణవృ త్రినడిపి తృవ్పిజేసి _ న, 

2571, 1. ధర్మమును వీ కియయుతంబు నభీష్ట కార్యసి, ద్రా్యావవా = ఇ. ఈ. ఉ. ఐ. ఘ. త; 6 

ధర్మమువినీతము నీతియుతం బధీష్టసిద్దా్యవ = శ. వ. , 2. నీవు = శ. మ. “పెక్కు 
పతులు. లి, రో కికిన్ విజయ - వీ. శ. వ. కొన్ని[ప్రతులు. 4. భరంబులెల్ల = 
అ. అ. ఊ. 
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268. క. వనమున. బం డెం డేండ్లును, జనవదమున నెజటులగ కుండ సరి నొకవర్ష 0 

బును 1జలుప( బూని సత్యము, దనర(గం 2 వనిత దిలిజ్ఞ దగ వృద్దనభన్ 

259. చ, అలఘుగుణంబులం దధికు. డె డై నమవోత్ముండు రాగకోవమా 

యల. ఐడి యక మావివశు( డై యచిరాంళులతావిలానచం 

చల మగులకి కాసవడి సత్యము ధర్ఫువుC దప్పి నత్సభా = 

వలి దగువారియొగ్గం దగువాం డయి నద్విధి నుండ నేర్చునే. 

౨40, వ, శవ నెట్లును సత్యసమయం బతి[కమింప నోవ *శుభోదయ కాలంబు కి బతీ 
ఉంచి యుండుము రాజ్యంబులు. బుత్తు లును ధనంబును  యళంబును 

 సత్యంబునకు నమంబులు గా వనిన వీమసేనుం డి ట్రనియె. 

పేరి1. ఆ. అంతకుండు జనుల కాసన్ను (డై. యుండ, నిమిషమాత మేని నిశ్ళయింవ+ 

దగని జీవనంబు దద్ద నుస్టిరముగాం, చేసి కార్య మెడయు. "వేయం దగునె. 

268. వ, శరీరికి మరణంబు నియతంబు మరణంబునకు ముందర వై రంబు దిర్పని" 

వానిజన్మంబు నిరర్థకంబు సకలరా జనమకంబునం బరులచేత నట్టు మన 

పడిన పరిభవంబునకుం |బతీకారంబు నేయునంతకు రేయునుం బగలును 
నాహృదయంబు! దపించుచుండు నాకంచు నర్జున నకుల సవాదేవులుం 
గుంతీదేవియు *నంతస్తాపంబున నెంతయు సంత ప్లు లగుచున్న వారు. 

288. క. వీరల దుఃఖము దీర్పక, [కూర నికారు లగు రిపులకును ముదముగ ను 
.... గారణ్యములో ధర్మువు, గారుణ్యముం దాల్చి యునికి కార్యమె నీకున్. 

255. 1, జరుపంబూనినత్యం, చెనయగం జేసితి. (బతిజ్ఞ వృద్దులనభలోన్ ఆన, ల్ల, (బతిజ్ఞ 

సేసితి ? సరిపడ లేదు = పెక్కు వతులు. 
స్నా 

259, 1, నజ్జనుండుండ నేర్చు నే = పెక్కు [పతులు.. 

260. . 1. వనెట్టమసనమయభంగంబునసేయ ౬ ఈ. ఐ, త, లి, సుభోదయళకాలంబు = డ.న. 
8. వరీతీంచియుందము - కొన్ని (పతులు, 4. యుండుదుము, యుం జెదము _ 
అని పొఠములు. 

261. 1. కాసన్న మైయుండ(యున్న) - ఈ. ఎ. ఐ, భు. ర్వ. త, 

262. 1. దహించుచుండు = కొన్ని (ప్రతులు. వి, నత్యంతసంతాపంబున నెంతయు . "ెక్టు 
. 

Len 

(పతులు. 
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264: వ. ఇది "| భావ్మాణధర్మంబు గాని కత్తిియధర్మంబు గాదు మనువణీతయు.. 

265. తే. 

266. వ. 

9687. క. 

268. వ, 

లన రాజధర్మంబులు 2న చ్వైాజణుంగనీ యపి లేవు శ తు ఓంవారంబు 

సేయనినా( డత్యంతహోని యగు నట్టుం గాక, 

వనముే*నందు. బం డెండు సంవత్సరంబు, లుండ నేర్చితి మేనియు నొరులెటుంగ 

కుండ నజ్జూతచర్యయం దొక్కదివస, మైన *నుండ(గ నేర మెట్టనిన వినుము. 

ఆజాలవృద్ధపసిద్దుండ వై. పార్టివసూర్యుండ వైన నిన్నును నింవాశనం 
వాననులై న నీతమ్ములను నెజుంగనివారు లేరు మన గూఢభావంబు మేరువు. 
నిగూఢభావంబునుం బోలె నఘటమానం కిబిశ్లేని నివ్వనవాసశ్లేశం చెన్న 

డును మనకు చాయ నేరదు మన మిప్పు డివ్వనమున6 బదుమూండు. 
మాసంబులు ీ*సలిపితిమి సంవత్సర పతినిధిగా మానంబులు సేసికొనుట. .. 
యెందునుం గలయదియ దీన ధర్భవిరోధంబు లేదు విజయారంభంబున కిది 
యవనరం బనిన భీమసేనువలుకులు విని నిశ్వాసవ్యాకులితీముఖుంతై. 
చెద్దయుం (బొద్దు చింతించి ధర్మరా బి ట్రని యొ. 

|కమమున( బాండిత్యపరా, (క మేదర్పములందు గడు( [బగల్భుండవు ము 

ధ్యమ నీచెప్పినయది కా,ర్యమ 'యయినను ధీరబుద్దివై. విను మనఘా. 

ఓఅల్పోపాయం బైన కార్యంబు 2సావాసారబ్దం బైనను దోషంబు లే దిది 

మహాకార్యంబు సావాన కియాసాధ్యంబుగాదు. నువిచారితం బె సిద్దిం 

బొందు విచారపూర్వారబ్దకార్యంబునకు దై వంబును ననుకూలం బగుం 

గావున నిమ్ముగా విచారింప వలయు, 

284, 

266. 

288, 

1. |భాహ్మర్థ = శ. ష. త. నీవయెరుంగుదు, నీవెరుంగుదువు - అని పాఠములు. 

ప్, శ కొవద్ధ నంబున నత్యంత వోనియగు = వెక్కు పతులు, 4. సంవోరనిరననంబున= 

గ్. క ష.స; సముత్సావాంబున నత్యంత వోనియగు = అ. ఆ, ఎ. జ. ర్లు. 

1. లోనను(లోవల) బం డెండువత్సరంబులుండ - కొన్ని|పతులు; 2. నుండంగ = 
కొన్ని (పతులు. 

1. సద్భశులై న - చా. వెక్కు[వతులు; సంవాననులైన _ వీ. శ. మ. కవు 

_నిగూవానంబునుంబోలె _ కొన్ని (పతులు. శి. బున = కొన్ని వతులు. 4. చలిపి 

తిమి - శ. ర. 5. చేకొనుట ౬ కొన్ని పతులు. 6. మాననుండై ముఖంబున 
వివర్ణ 0౦బు దోపచిన్నంబోయి అ స. 

1. దర్పములందు - అ. ఆ. ఇ. ఎ. ర్వు. ఠ; గర్వములందు - వా. కొన్నివతులు; 

గుణనంపదల - ఏ. ఓ. జొ. క. జ. డ. ద. ల. 

1. అల్పియం్మబెన = వా; అల్బ్పోపాయం బెన - వెక్కు.[ పతులు. ఏ, సావాప 

[క యారంభంబునను నా కొన్ని[పతులు. 



(0) ఆరణ్య పర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము 65 

269. పీ. శూరులు ధృత రాష్ట్రునుతులు దుర్యోధనాదులు దుఠాశేధర్డు 2లందొటును 

270. 

£71. 

మనకు 

కోదాతఆా యులు మటీ యంగభూవిభుండును భూరి శవుండు మదభూమి 

పతియు 

నాదిగా6 గలవీరు లవి'బేయవి క్ర ము లొలసి తత్సువ్భాదులై_ యున్న వారు 

మనచేత *జితు లై న మనుజేళు లెల్లను జని సుయోధనుచేత నత్కరింప. 

- బడి కేడంగి వాని[పన్తవంబున నాజి, వేచి [పాణములను విడువ నున్న 
వారు వార లెల్ల వనుధ( (బసిద్దులు, వినంగ నన (న్రుళత్రువిద్యలందు. 

. వినవయ్య కర్టుగర్వం, బని నాతం డ భేద్యకవచుం డగుటయు విలునే 
ర్పును నతనిబావువికమ, మును దల చిననా.డు గన్ను 1ముగుడదు 

నాకున్. 

. మణీయు భీష్మ [దోణ కృ పాచార్యులు నము లయ్యును వారియొద్దన 

యున్న వారు వార లపారదివ్యా(స్త్రవిశారదులు వారల నోర్చి కాని 

దుర్యోధను నిర్జింపం బోల దని వివారించుేనసమయంబున. 

అవి క్ష వై వాయనుండు భర్యురాజునొద్దవ చుక == 

సం. §_87_20 

. వారల పుణో్యోదయమున, వారిజ భవనిభుండు లోకవంద్యుండు వచ్చెం 
బారాళర్యుండు *ధర్మళ, రీరుండు గృప్రాజినో _త్తరీీయుండు పీతిన్ | 

- ఇట్లు వచ్చి పరమీేభరక్తిపరు లైన పొండవులచేశం బూజితుండై. క్ళవ్ల 
దైవ్రపాయనుండు ధర్మరాజున కి ట్లనియె. 

269. 1. నదులు ముందుగను మనకు = కొన్ని పతులు; ధర్జులుద్ధురులు మనకు ౬. అ. న. 
చారులు దుష్టసత్వు - ఏ, ఓ. రు. ఎన్. బి - అందొము అనురూవము ఛ. కవి. 
(వతులలో గూడ కలదు. ఏ. లెందులను మనకు - జ. శ. వ. లీ, నావగేయుండును 
నంగాధిరాజును _- వెక్కు_[పతులు. 4. నిర్జితుల్ _ ఈ. త. 

1. మొగుడదు _ పెక్కు[వపతులు; మూయదు _ అ. ఇ. ఎ. రు. వా. నం. నూ 
1. చున్నంత _ చెక్కు. పతులు. _ 

1. పుణ్య = అ. ఇ. ఎ. యు. ల. ఏ, యముతోడన్ = కొన్ని పతులు. 

1. భక్రి|వణతులెన జ కొన్ని వతులు. 
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274. క. వీరు లగుఖీష్మ కుంభజ, శారద్వత కర్ల్ణు లమితసత్తు్వులు వారిం 
బోర "వధియించు "బంతయ్సు, భారం బని యున్న నీదు భర మెటి(గిమడిన్. 

275, ఆ, దాని నపనయింప(గా "నిప్పు వచ్చితి, నధిక యోగలబ్ద మతిరవాన్య 
C5 

మీ వి శేషవిద్య “నీవింవంగా 6 బార్జుం బనుపు మితండు దినం బడయు సిద్ది. 

276. వ. అని ధర్మతనయు నేకాంత (ప దేశంబునకుం దోడ్కొని చని సత్యవతీసుతుండు 
_ విధిదృష్టవిధానంబునం |బతిస్మ తి యనువిద్య నుపదేశించి దీనిళ క్రి నర్జునుం 

డధికతపోవీర్యవిభవుం డై 'యిం|ద యమ వరుణ కుబేరాదిదేవతలను నీశ్య 

రుని |బత్యతంబు చేసికొని వారలివలన దివ్యా స్త్రంబులు వడసి శ|తువుల 

జయించు మణి యివ్వనంబు భవచ్చిరనివాసంబునం చేసి విరళ ఫలకునుమ 

పాదపంబై. మృగకూలోపరోధియె యొప్పకున్నయది యొక్కచోటన 
చెద్దకాలం బునికి యెవ్వరికిం బీతిజననంబు గాదు కావున నొండువనంబున 

కరుగునది యని చెప్పి యమ్మునివరుం డరిగినల్ దద్వాక్యముదితులై. 
దై వ్రతవనంబు వాసి పాండవులు | చాహ్మణవరులతోన కామ్యకవనంబున 

కరిగి _ సరస్వతీతీరంబునందు నివాసంబు నేసి కొండొకకాలం బుండ 

నొక్కనా. డజాతశ తుం డర్జును. జూచి యి ట్లనియె. 

277. క, 'సాధితశా (తవు లగు ఫీ, బ్యూదులయం దధిగ తా[శయం బయ సతు "' 

పాదం బగుచున్న ధను, కేదము | బాహప్రణులయందు వేదమపోళెన్. a ప్రదము బ్రాహ్మ 

వత్త, 1. సరిమార్చుశెంతయు - అ. ఎ. ప. ర్చు. 2౨. భయమెజింగి = పెక్కు[పతులు. 

. 1. నేను - ఆ. ఎ. శ. ష; నిటవచ్చితి - ఇ. 

276. 1. రుద = కోన్నిపతులు. &. చేత - ఓ. క. రు, లి. ల విరోధియై, లావరోధిమై - 
అని పాఠములు, 4. కరుగుండని = చెక్కు[పతులు, ర్, ద ద్వాక్యసముత్సి తుల జా 

కన్ని పతులు. 

977. 1. సాధిత = ఆ, ఈ. ఐ, ఘం. ఠ. డ. శ, వ్య సాదిత - చా. కొన్ని పతులు. లీ. 
చతుష్పాదంబగు = అ. అ. ఈ. ఊ. ఎ. ఏ. ఏ. ఓ. క. జ. రడ, త. అ. న. 

మూలమునందు చతుష్పాద అనియే యున్నది. ధనుశ్వేదశ్చతుష్పాద పతేష్వద్య 
[పతిష్టిత ఆదాన సంధాన విసర్గ నంవోరాశ్య్ళ త్వారః పా దాయస్య యు చిత శాలా పతి. 



278. వ. 

279. క, 

280. వ, 

ఆరణ్యపర్వము _ ప్రథమాళ్వాసము 67 

"అయ్యది మవానీయం బయి దివ్వమం|తకలితం బయి వారలకు సన్ని హితం 
బగు గావున. 

వారలు దురోధనుచే, నారాధితు లిష్ట్రన| క్రియల నగుట రణ 
(పారంథ మయిన నెదిరెడు, “వార పరా|కాంతులై యవళ్యము మనతోన్. 

దివ్యా స్త్రవిదులై న వారల నోర్చునటి యుపాయంబు గృవ్లదై వ్రపాయ a. 6 tg రా 

నుండు (పసాదింగచె నీవిద్య నీవు (వతి గహించి కవచ కార్ముక పాసఖడ్ల 

ధరుండవె యన్యుల కజేయుండవై యు త్తరదిక్కున కరిగి తపో£ఓియోగి 
_బలంబున సిందు. [(బత్యవతంబు "సయుము తొల్లి వృ[తునకు వెణచి 

వేల్పులు తమయాయుభంబులు బలంబులు నిందునందు సమర్పించి రవి 

యెల్ల నీకు ద|త్ససాదరిబున నగు మలి యిం|దు నుపదేశంబున నీళ్వరు 

నారాధించి తదను గవాంబున నిష్టసిద్దివడయు మిది వెదవ్యాను నుపదేశం 

బని, 

. ధృతినియమ।వతునకు దీ, మీతునకుం బార్జునకు విగతకిల్చిషునకు ధ 
ర్భతనూజుండు ప్రీతి (బతి, న్న భతి నుపదేశించెం చా నమి(తేజిగీషన్. 

అర్జునుండును న య్యోగవిద్యా గహణ| వభావంబున నధిక తెజోమూ ర్శియె 
దొవ్యా(స్త్రలాభార్భం బ| గబుచేత ననుజ్ఞాతుం డై విధేవిపాతహోమసంతర్పిత 

వీతిహో|తుండును _బాహ్మణకృత స్వ_న్మ్యయనుండును నై థ"మ్యాది 

మహీసురవరులను [భాతృవరులను వీడ్కొని తవంబున కరుగ సమకట్టిన, 

278, 

279, 

280. 

20], 

282. 

1. ఈ వచనము అధిక సంఖ్యాక [వతుజలో లేదు. 

1. లవగుట ఘు; లుసల్పరణ = వా. పెక్కు. (పతులు, వ. వార పరా కాంత్ఫు లె. 

ఎక్కు పతులు; వారు పరా|[కాంతు లె = వా. కొన్ని | పతులు. 

1. చి చెప్పెనీ - వా. కొన్ని పతులు; ఇెనీ _ కొన్నిపతులు. 2. యోగంబున - 
కొన్ని పతులు. 8. బలంబున నిందు - వా, కొన్ని | పతులు; 

1. జిఘాంనన్ _ పెక్కు పతులు. 

1. విహిత = "పెక్కు (పతులలో లేదు. 
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ఖా 

2688. సీ. ఆతని గాండీవహాన్తు నకయ బాణతూణీరయుగళు నుత్తుంగ"భుజుని( 

Ps నతరతను. జూచి పొంగి యంత రి, తభూతములును 

(సవ ్ర్రగి వవరులుం *ఉవార్డుని మనమున దలంచినయర్థంబు దడయ కిస్ట్ర 

రసం సిద్ది స్ట 'యయ్యెడు సర్వవిఘ్న ములును శాంతి బొంచెడుమని సంతసమునం | 

ఆ. బలికి రంత౦ దరుణి పాంచాలి వీభత్సు, కడకు శీనరుగుదెంచి కమలినేేత 
యరోిజయార్థ మరుగు నాతని యుశ్చ్వావా, మెజింగి యిట్లు లనియె 

( నిందువదన. 

284. క. అవేమానానహా మగు నీ, యవమకజ, త్తి యకులంబునం దిం కిట పు 
2 ప్రి << ట్సువు గాకుంాడెడు తత్త మ, మవు | బాహ్ముణకులమునంద యయెడు ఇ 

నాకున్. 

౨85. చ, అరికృతదుష్ప రాభవమహేర్గ వమగ్ను ల మమ్ము నందం 

గరుణ నముద్ధరింపుము జగన్నుత యన్యులు వూనం *గాని యీ 
భరము వహింప౦ శీబూనిన యపారగుోణోన్నతు నిన్ను దిక్కు-లుకా 
కదరణియు సోముండుకా నభము ఛ్యాతియు గాడ్పును గాచుచుండెడున్. 

298. _ 1. వము - వెక్కు తాళషత్ర(ప్రతులు. 2. వృతు - ద. కి. ఘనశేజు(గనుగొని - 
గ. న; ఘనతేజునింజూచి  డ. 4. పార్ట్ నీమనమున - ఎ. ఠ. న. ర్. సాధ్యమ 

య్యెడు గాక - చ. 6. పొంచెడు - కొన్ని|పతులు; యగుగాత - శ. మ... 
బొం దెడమని - పెక్కుపతులు. 8. నేగుచెంచి - కొన్నిపతులు. 9. నేతి - శ. 
చెక్కు పతులు. 10. జయార్జియైనయాతని _ ఉ. 

284. 1. మాననవాముగా నీయవమ = క. జ యు. శ. వ; మానమువెంఆడి నీయవమ- 

ఆ. ఏ. ఓ. ల. న. 2. డెడమతతమవు - ఎ. ఏ, ఓ. ల. లీ. తతమమవుబా పాణ = 
య లాటీ 

శ. ము నసతమమవు (బాహ్మణ = వా. సం.నూ, రోం 

285. 1. నిందణం = కొన్ని (పతులు. 2. రాని = యు, లి. బూను నిరపాయ 

గుణోదయు - డ; బూనిన యపార సహయ = బఒ ఓ, గ. ద. | గుణాన్వితు 
వా. కొన్ని|పతులు; గుణోన్నతు - చెక్కు (ప్రతులు. | 5, దరణియు - అ. శ. 
ధరణియు ౬ వా. సం. కొన్ని పతులు. 
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అని దీవించి పాంచాలరాజపు త్రి, జిదనన్ల న్నే నాలాలసవిలోలాపాం గవిలోక 

నంబులం బార్జు( బరిగ్భహీత పాథెయుం "వేయుచు దోద్వియోగతరళం 

బెన హృదయం బెట్ట కేనియు. నొక్కింత ససికొని యుండె మణీ. పార్టుం 

డునుం బూర్యో త్తరదిశాభిముఖుండె యొక్క_రుండ యరిగ్ని మైంద 

యోగీశ క్రి నిఖలభూతదుర్ని రథ్యుం డగుచు హిమశా ల గంధమాదనం 

బు లనతి కమించి, 

వీఠరుండు యోగవిద్యయును విల్లును దోడుగ నిం|దకీల మకా 

భూరినగంబు1.వె6 గడంగి పోవంగ6 బోయిన? బోవ కుండు ము 

(గారివిభేది నీ వను మహామధురధ్వని *వించె వానికి౯ 

కబోరన నంతరికమున( బొల్బె నిరంతరపుష్పువృష్టియున్ . 

దానికి వినయం బంది చనువాఃడు ముందట నొక్కవృతమూలంబున 

నున్నవృద్ద(బాహ్మణు [బవ్మ్నా తేజోధికు 1నవిరతయమనియమకృశీభూత 

శరీరుం గని నమస్కరించి తత్సమీపంబున వి|శమించియున్న నప్పార్గుం 
k 

జూచి | బాహ్మణుం ణ్ ఖని యె. 

ఎందుండి వచ్చి "శయ్య య నిందిత తేజు(డవు ధర్భినియతుండవు నీ 

కిందుండ నేల సిద్ది, బొందితి "జీకొను మభధీష్ట్ర పుణ్య ఫలంబుల్ . 

986. వ. 

287. ఉ. 

౨88 వ. 

989. క. 

286, 

287. 

280. 

289. 

1. పూజించి - ఈ. ఐ, త. 2. యతిస్నేవా _- ఆ. జ.ర్వు. లి. గృహీత సనంతోపా 

మిత పాధయుం - న; బరతోపామితపానసేయుం = మఘ. 4, వియోగాతురంబై_న లా 

అ. ఆ. ఎ. రు. ల; వియోగ శ్లేశతరళం బెన - ఠ.ర5ీ, శ కి నఖిల వా వెక్కు (పతులు 

6, లుగడచి - గ. శ. ష 

1.నుం గడచి పోవగ ఎవ. జ; వె గడ చివోవల = ఈ, ఐ. ఓ.గ.డ.ద. ల; 

వెనడచి - అ. ఆ. ఇ. ఎ. ఘ.ర్సు.స. వ. వీచె - పెక్కు పతులు. శి. బోరని, 

భోరున - అనీ పాఠములు. 

1. నవిరళయమ = కొన్ని | పతులు. 

1. తన్న - కొన్ని(పతులు. 2. నిరతుండవు - కొన్నిిపతులు. 8. పుణ్య - పెక్టు 

(పతులు; భూరి = వా 



70 

290. 

291, 

999. 

298. 

294. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
WY 

క. ఇది శాంతతపన్వుల. కా, స్సద మిందు గృపాణ కవచ జచాణాసనన సం 

వ, 

26 

పద దాల్చి యుండ “నేటికి, విదితకు, త్తి యకులుండ వే నీ వనఘా. 

ేవీశ్ర2 హర్ష [కోధు లైనాహ్మణు లుండెడు పుణ్యని వానంబున నాయుధం 

బులు ధరియించి యుండ వలవదు వీని విడువు మని *ని వేధించిన ర్నప్లిఘ్ను 
వచనంబుగలకు సంచలింపక యున్న యాతని థై ర్యంబునకు మెచ్చి సహ 
సాకుండు నిజరూపంబు. పాపి యతని కి ట్లనియె. 

. ఇష్టమైన వరము లిచ్చెదం |వీతితో, వేడు మనిన నమరవిభున కపుడు 
గరము భక్షి. | మొక్కి కరములు "మొగిచి యి, ట్లని యెం 

బురుషవృవభు. డర్జునుండు. 

- దేవా నాకిష్టం బైన వరంబు భవత్పసాదంబున దివ్యా స్ర్రేలాభంబ యనిన 
నది యేమి *గహనంబు దానిన యిచ్చెదం బుణ్యలోకంబులు దేవత్వంబును 
నర్వకామంబులు వేండు మనిన నర్జునుం డి ట్లనియెొ. 

. దివిజాధినాథ నా కవి యెల్ల నేటికి బరమా(్త్రులాభంబ కర మఖీష్ష 
“మరులు సేసిన మహోపరిభవ క్లేశంబు 'వాపంగ నోవక యేపుటడవి 
నురుదుఃఖితుల సహోదరుల నందలి బెట్టి చనుదెంచి మిన్నక చనిన నన్ను. 

_ *దగువారు జగములో. దెగడశే నావుడు సుతునకుం (బీతుండై. శతమఖుండు 

. గరుణు నిట్టులని యొ. బరమా(న్త్రలాభంబు, నీకు నిష మేని లోకవంద్యు య. లు 
గరళకంఠు *నీకు. బరము౯ (బసన్నుంగా, వేగచేయు మధికయోగళకి. 

290, 

291. 

క్షే, నేలకొ = ఇ. ఈ, ఐ, త. 

= 1. విజిత, విగత, రహిత = అని పాఠములు. 2. కామ _-వ, ఓ. క, డ. ల. లి. 

యునికి (యిది ) విరుద్దంబు = ఏ. ఒ. ఓ. గ. జ. డ. 4. బోధించిన - వీ. శ. వ. 
కొన్ని పతులు; భేదించిన - కొన్ని(పతులు. 5. నవ్విఘ్నవచనంబు - పెక్కు (పతులు; 
నవ్వి|ప - వా;నవి వీఘ్నవచనంబులని చలింపక _ స. 6. లకు చలింపకున్న ల 

_కొన్నిపతులు,.. 

1. మోడ్చి - జ. ట; ముకుళించి = గ. 

1. లాభంబు గావలయుననిన నదియేమి - వీ, శ. ష. ౨. గగనంబు - ఇ. ఈ. 
_ఐ. ఘ.డ.త.ద.. 

1. కడగివాపక లేక యడవిలోన = ల; 'నార్చంగ కడగి యూయడవిలోన _ ఉ. 
2. వెడలి - 9, ఈ. ఐ.త.ష. కలి. పగవారు-ర్వు. 4. నీకు - గ. రు. ద. 
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అశ్లేని నిఖలలోకపాలనహితుండై. యీశ్వరుండు నీయభిమతం బొనరించు 
నని సహా సలోచనుండు లోచనాగోచరుం డై న నర్జునుండును దద్వచనంబున 

సమాహితచిత్తుం డై హిమ శ్రా లశిఖరంబున కరిగి వివిధకునుమఫలవృతంబు, 

లను విమలని ర్ల రజలంబు లను గమలకుము దక ల్లారకలవాంస సంకులపంక జా 

కరంబులను రమ్యంబై_న తపోవనంబునందు. బరమేళ్వరు? నుద్దేశించి తపంబు 

సేయం దొడంగిన. 

సురదుందుభినాదంబు"లు, నురపాదవసంభవ| పనూన నుగంధో 

త్కర*ఓవాసితపవనము వి, _న్తరిల్లె *నాతనికి వాదయసమ్మద మెనగన్. 

అందు మనోవా క్కాయకర్మ్శనియతుం డై పర మేళ్వరుం దనచి త్తంబున 

నిలిపి నిరంతర | తిరా[తోపవానంబుల నొక్కమాసంబు6 జలిపి ద్విగుణిత 

[తిరా తోపవాసంబుల శెండవమాసంబుం జలిపి పతో వ వాసంబుల *మూ(డన 

మానంబు సలిపి యూర్జ్వబాహుండై యేకపా-దాంగు స్టో గంబున నిలిచి 

వాయోభోజనంబు సేయుచు నాలవమాసంబు సలిపి యి ట్లతిఘోరతపంబు 

సేయుచున్న యర్దునుం జూచి యందలి బుషులు విస్మయం బంది యీళ్వరు 

పాలికిం జని యి ట్లనిరి. 

భూరిబలుండు పాండవు. డపూర్వతపం బొనరించుటం దదీ 

యోరుతవః|పభావ దహా్నోల్ధితధూ మ చయంబు అంబుచదా 

కారములై వనాంతరము గెప్పె జగ, త్రయనాథ తత్తపో 

భారము సర్వజీవుల కపారభయావవా మద్భుతం విలన్. 

297. వ. 

ళీ 

298. ఉ. 

205. 

296. 

బలగ, 

205. 

1. [పవావాంబుఅను = కొన్ని (వతులు. “2, గురిచి, గూర్చి, గురించి _ అని 

పాఠములు. 

1. ను - కొన్ని పతులు. ౨. వానిత _ న; వాహిత - వా. కొన్ని (పతులు; 
వాహిపవనములు = శ; వాహిని పవనము - వ; వాహివవనమును . వీ. $.వీన్తర 

మయ్యెను నతని వాదయ నమ్మతకరమై - శ, వ. 

1. ఇచ్చట మూలమిట్లున్నది. పూచ్ణేపూశ్ణే తి రా తీతు మాస మేకంఫలాశనః,ద్విగు ణేన 

హికాలేన ద్వితీయం మానమత్యయాత్. 2. మూడగుమానంబు - ఉ ఒం, 

8, భతుండె, భోజనుండై - అని పాఠములు. 

1. నోద్గత = కొన్ని (వతులు.. 



299. వ, 

800. సీ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

ఆతని యభిమతంబు6 |బసాదించి త_్తపోభారంబు "వారింపు మనిన వారల 
పలుకులు విని పరమేశ్వరుండు దరవహాసితవదనుం డగుచు వానియభి పాయం 

బే నెబుంగుదు నిష్ట వర|పసాదంబున వానికి మనః|పియం బు. చేసెద మీరు 

మీయాశ్రమం౦బుల కరిగి సుఖం బుండుం డని యప్పుడు. 

అటి ఈళడంు గిరాలవౌవంబున నడచు నొదొవ వచ్చుట 3 
& యు 

సం 38. 40.2 

కాంచనవర్థాపఘనుండై. కమహోన్నతకార్ముకవాస్తుండై. *గాలకంకు. 
'డెజుకురా జయ్యె కన దీం దతనూజయు వనచరీభావంబు *వజల6 డాల్చె( 
గుయుచచేతులు మిడి[గుడ్డును కీగడుకొన్న తఅటులు మణ చెంచు. 

| దలలు కీనమర 
దడవిండ్లు సేపట్టి తడయక' 'యెజుకులై యార్చుచు భూతమ్ము లాత్శసతుల. 

Se 

* నెలుకు నతులం గావించి య య్యెజుకురాజు 

ముందటం బక్కియల నొక్కా మొగిన 'నిలిచి 

రంత 'వేంటట నెవంబున నంధకారి | 

గదలె దద్యన మెల్లి (గక్కుదలుచుండ. 

1అలబల మంది *యందుల మృగావలియు౯ విహాగంబులు౯ భయా 
కులగతి. బొంది మూంగలును గుంటులు. జీకులు వైన యట్టు లై 
యులియక. యున్నచో నడంగి యుండ. గిరాతబలంబుతోడ౦. బిం 
కిగలనయనుం డుమేశ్వరుండు గవ్వడి డాయగ వచ్చె. జెచ్చెరన్. 

299, 1. వనంవారింపుడనిన _ అ. 

1. ఘనోన్నత _ కోని |వతులు. లి. గరళ (ల కంఠు = ఇ. ఈ. ఊఉ వ. ఐ. | షత = కొన్ని (వ 
ఓ. బె. క. గ,ఘ.డ.త.ద.ల. లి. గిరీం్బద, శై లేం[ద - అని పాఠములు. 
| దనరచాల్సె - వీ. శ. వ; నొనరచాల్చె = ఆ. జొ. గ, ర్. గరు (ర) వెన 
తనువులు = ఆ. ఓ. క. గ. జ. రు. ల. * 6. చింకితలలు ఎ ఏ. ఓ.గ; చుంచు 

_దలలు = జ,నూ. 7, దనములలర -వీ.ళ. శర మ. 8. నొప్ప = కొన్ని 

801. 

(ప్రతులు. ల. నడచు, చుండగా వేటనెపమున సుందరముగ గదలె, డ. ఇచ్చట 
నఖండయతిగా (గహింవవళలను. 

1. ఆలబలమంది _-ఉ. ఎ. ప. ఓ.ర్లు, ద. ల; అఆలుగుల| మంది = వా, ఈ, మ. 

కొన్ని పతులు; అలుగులమంది = వీ. నూ. (అలుగులము = సంతోభము) 2, యందలి 
కొన్ని పతులు; (శాననమునందు మృ గావలి వివాంగముల్?)-ఏ. ఓ. జౌ.గ. ర. అ. 
8. గళనయనుం డుమేళశ్వరుండు ౬ సం. 
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. అంత నీశ్వరచోదితుం డయి మూకుం డనుదై త్యుండు సూకరంభై 

ఫీకరాకారంబున బీభత్సు *వధియింవ సమకట్టి వయిం బటి తెంచిన. 

అనఘుండు దాని దవ్యులం గని ఘను డయి పాండవుండు గాండీవగుణ 

ధ్వని సేయుచు డాసిన6 ేబెల్బన *యేయం గడంగి నిలిచె సంరంభమునన్. 

అదియును కనాకణంబ యేసిన యమ్మునుంబోలె నతివేగంబీన నానన్నం 
బెన దాని "సయ కేయకు మని యుటుకురాజు వారించినను వానివచనం 

బాదరింవక. 

పటువిశిఖంబునం [దిదళపాలతనూజుండు . పంది నేసె !ము 

న్నట వరమేశ్వరుండును రయంబున దానిన *యేసే నిట్టు లొ 

కొట బడియె౯ హరార్జునుల ఘోరశరంబులు పందివై 6 గుభ్ళ 

త్రటమువయికా వడిం బడు నీద్యగమహోాళను లట్ల [మోయుచున్. 

1హారుశరమును నరు శరమును, సరి నిరుపక్కియీలు చాంకి జవ మణీ శరసం 

భరమునం దికిగ వరావాము, శరనిధిగీమథనమున దిరుగు ౫ లమ పోలెన్. 

902. వ 

808. క. 

804. వ. 

05. చ. 

806. క. 

802. 

809. 

804. 

805. 

$08, 

1. లోధితుండయి _ గ. మఘ. ట. ద. శ, వ. 2, ఖేదింప ఉ చ. వీ, శ. వ. 

1. బెలుచన = కొన్ని పతులు. బి వేయగ _ కొన్ని [పతులు. 

1. నక్షణంబయేసిన = "వెక్కు పతులు. 2. నచానాసన్నంజైన - వా; ననానన్నం 
బిన్ = చెక్కు. (పతులు, 

1. తోనట, దానట = అని పాఠములు. 2. మున్నయేనెనొక్కొట - అ. ఇ. ఈ. 

ఎ. ఐ. బొ. క, ర్వు. త. ద. లి. కట బడియెన్ ...... గాఢశరంబులు _ అ. 

ఆ. ఎ. ఓ. జె. రు. స 4. చారమవోశనులట్టు - ఛ. ఉద[గ యను పాఠము - 

ఆనం* గణ. 

1. ఈ పద్యము. అ. ఇ. ఊ. ఎ. ఏ. ఓ. క, గ. ఘ. జ. ర్వు. టట. ఠఈ.ద.' (వతు. 

_ లలో లేదు. 

వారుశరముల నరుశరముల నిరువుర శరములను గాఢ నిష్టుర మగుచున్ 

జీర జిర దిరిగ వరావాము శరనిధి మథనమున దిరుగు శైలము పోలెన్, 
బీ, లనాటజవ = ఇ. ఈ. ఐ, త; లీ, మధ్యమున దిరుగు = తి, ఈ. ఐ. త, 
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వీ”, వం ఇ ట్లిద్దల చేత శరవిద్దుం డై : మూకదై త్యుండు నూకరరూపంబు విడిచి. 

నిజరూపంబు!తోడ “నద్భశ్యుం డయ్యె నంత నర్జునుండు విస్మితుండై 
ముందట నత్యున్నతచాపధరు మెరుశిఖరాకారు నపారకిరాతపదాతినమేతు 
నభినవయావన*వనచరీసవా నపరివృతు నొక్కు పురుషుం గని నీ వెవ్వండవు 
మనువ్యుగోచరంబు గాని యివ్వనంబునం [బియవసితానుగతుండ వయి 
యేల *కుమ్మరియెదు మజ నాయేసిన మృగంబు చేసి మృగయాధర్మ* 
విరోధం డ్డ చేసితి నిన్ను నివుడ నానిశితబాణజాలంబుల పాలు సేసెద 

ననిన నగుచు నాతనీకి నయ్యెజుకురా జిట్లనియె. 

811. 

808. ఆ. వను నామృగంబు నేసితి నది మదీ యా స్త్రనిహత మయ్యె 1నవిక్రలముగం 

జనునె నీకు లేని శార్యసంవదం జెప్పి,కొనంగ *మదము మిగిలి గుజనునట్లు. 

809. క. పలుకుల "నొప్పదు వీరము, గలివేని రణంబు “సీయం గడంగుము నీ దో 
ర్భల మిప్పుడ *యుడి'పెద నని, తలరక యేయుచు? బినాకి తాం౫6 గిరీటిన్. 

810. వ. అంత. 

811. చ. ్యపతిబల దర్చభంజనుండు పార్టుండు దారుణబాణవ ర ము 
2న్నతి నతివీరు డై. కికురిసినం బరముండు మహాంబువృష్టిం బె 
రతము ఓ గహించునట్టు ర్క్లవంతు(డు దాని| గహించి పోర న 
“కతతను డయ్యె వాని నతిగర్వితు. చార్జుండు సూచి "యాత్మలోన్. 

807. 1. తోట - కొన్నిటలేదు; తోనదృశళ్యంబయ్యె.  కొన్ని[వతులు. 2. వనచర 
సవా[స - శ. మ. కొన్ని పతులు. లి. వనిశాబన సంగతుండవయి = ఉ; వనిశా 

సంగతుండవయి - ఈ. ఐ. త. 4. [దిమ్మరియెదు _ ఇ, ఈ. ఐ. త, క, యేనేసిన= 

శమ కొన్ని[పతులు. 8. విరుద్దం'బేల = కొన్ని ప్రతులు. 

808.  _. T “నది నెపమున (గ) _ అః ఆ. ఉ. ఎ. క, రు. ద. వీ; నది కతమున = కొన్ని 

గ్ (ప్రతులు; ననుచు నకట = శ, పష. 2 మదమునలుకంగుజను (?) చా; మదము -. 
| పలుక = చెక్కు ప్రతులు; మదము మిగిలి కుజను - జొ. 

809. 1. చెప్పకు వీరము - ట; చెవ్పక వీరము - ఎ. యు నొవ్బుదు వీరముగలవేని-నూ. 
౨. చేని _ = చెక్కు (పతులు. 8. యడచెద _ కొన్ని పతులు. 4. తలగక = 

వీ. శ.పషృు తలకక - ఇ. ఈ. ఉ. 'ఐ. త. 

క. గర్వ - గంవీ. మ. కి. న్నతిగురియింప నీకుండును నాళరవృష్టి ననేక వృష్టి - 
డ. ఆఖండయతిగానున్నది. hos = శ. న. లీ, కవిసినం బరముండు - 

ఛ. 4. (గ్రసించునట్టు - పె. ఛ. 5. దనశావుల వాని[గహించి - అక.” 

ఒ. ఛ. 6. వళశమండయ్యె -ఛ. ".యల్మతోన్ -ట. 



౨12. చ. 

లి[4. ఆ. 

815. వ. 

లీ16. క. 

వీ1. క. 

ఆ ¥ 9 " ” Cn 
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ఇతండు సు లేందుం డొంజె. బరమేశ్వరు. డొండె! ధనేశుడెంజం గా 

కతులబల పభావయుతు( డన్యుండు గాం డొరు డైన మద్భుజా 

వితతధనుర్విము క్షళర వేగము పోర సహించి యిట్టు ల 
కతు(డు నమూర్చితుండు నయి కంపము. బొందక యుండ నేర్చునే. 

. నాయేసిన  యపారదుర్వారనారాచంబు లవివేకియందు. (బయు క్త కంబు 

లయిన ముభాషితంబులుంబోఅ వీనియందు సిమృలంబు. లగుచున్న యవి. 

ఎలుకు నన్ను నుఖిక యేసిన “శరములు, నెజంకులాడి నాకు నిశితదివ్య 
విశిఖతతులయట్లు “వేదన *గావించు, టిది యపూర్వ మీతం డెవ్వం డొక్కొా. 

ఇప్పర్వతంబు దై వనీవానంబు గావున నితండు కిరాతరూవ ప పచ్చన్నుం 

డైన యు య్యేని యొక దివ్యపురుషుండు 7 గావలయునని యశళనిక ల్పంబు 

లయిన దివ్యళశరంబు లయ్యెజుకుపయి నేసి యర్షునుం డకయణజాణంబు 

లోన తనతూణిరమ్ములయం దమ్ములుగానక ఖాండవదవానంబునా. డగ్ని 

దెవుడు నాకిచ్చిన యక్షయశళరధు లివ్పుడు ఓయుగాంతకాలరి కంబు లై న 
శరధులుంబోలె నున్నయవి యిది యేమి యద్భుతంబో యనుచు నలిగి 
గాండీవం బె_త్తికొని యెజుకు వయిం బజుచి. 

అపహృతగాండివు(డు నై, యపరిమిత కోధహృూదయు. డన్నరుండు వరం 
తపు( డెటుకు మ_న్తకంబునం గృపాణపాతంబు. జేనెం ేగిట్టి కడంకన్. 

అదియు వృథ యిన బార్జుండు, వదలక వృకముల రాల వై చెను రణదు 

ర్శదు వనచరు నవి యెల్లం, దదంగముల నడ నద్భుతంబుగ నంతన్. 

812 

814. 

815. 

816, 

817, 

1. ధనేకుండొండె - అత్యధిక సంఖ్యాక (పతులు; దినేళు(డె వా. ఇచ్చట మూలము 

కో2౭యం దేవో భ పత్సామా[ దు వోయవః నురో౭నురః. ౨. [పతాప = ఇ. ఈ. 

ఉ. ఏ; ఐ. గ. త. 

కే, యమ్ములు - వెక్కు (పతులు; ములుకులు = కాన్ని ప్రతులు. దవ. గావించె 

నిదియవూర్యా - పెక్కు (పతులు; రూవపించె . గు. 

1. యెొవ్వంజేనొక్కు _- ఇ. ఈ. ఐ. త. 2. యుగాంత్య కాల = ఆ. ఉ. ఘ. చ. 

రు. వీ. శ. వ. . 

1. గినిసి - ల. శ. మ. స్య కడి = గుడ 

1. ఈపద్యముతరువాత గ. వీ.శళ.వ (పతులలో, దానంగోపించి, అనువచనముకలదు. 



70 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
UU న్ 

౨18. క. హరు బెనంగి పట్టుకొని ఖీ,కరబలు6 డర్జును(డు ముష్టిఘాతంబుల సం 

గర మొనరించెను వనచర,వరు లాతనిశార్య గౌరవేము. వట్రాాగడ్ర "దన్. 

819. క. తన దివ్యగ్యాతమున న్కర్జునుగ్నాతనిపీడం జేసె శూలధరుం డం 
' తన మూర్భవోయి పీడితుతనుండై. పార్టుండు ధరణితలమున( బడియెన్ . 

వీ20, వ. అంత 

లీ21. చ. వరదుండు పార్టు శార్యవిభవంబున కాతని ధై ర్యగవృ త్తికి 
న్నరుదుగ మెచ్చి సన్నిహితు. డయ్యి జటామకు కుందురేఖయుం 

గరమున ళూలముజ గరళికాలగళంబు బృహాద్గజాజినాం 
బరము. దృతీయలోచనము. బన్న గహారము నొప్పుచుండ(గన్. 

లి22. వ. ఇట్లు విరూపొతుండు నిజరావంబుతో నర్జునునకు నన్నిహితుండై. అర్జునా 

“క్షత్రియు లొరు లెవ్వరు నీయట్టి శార్యధై ర్యవంయితులెందును లేరు నీతపః 

జా త్త గుణంబులకు మెచ్చితి నీకోర్కి సఫలంబు *సేసెద చేవాసురీమానుషం 

బైన జగం బంతయు నీవ జయింతుీనాస్వరూపంబు నూడు మని దివ్యదృష్టి 

. *యిచ్చినం జూచి పార్గుండు గృతార్జుం డయి ీదండ| పణా మంబు సేసి, 

818. వంబులు పొగడన్ - శ. ష. &ీ.లునుతింపన్ - ఇ. ఉ. 

ల21.. ..  1.శకికిన్ = ఉ. చ. ట; యుక్తికిన్ - కవి. 2. కిన్నరుదుగ - అనం. ఊ. ఎ. 
ఏ, ఒ. ఓ. జా.క.గ.గు.చ.ట.ళ,మ. సం; కట్టరుదుగ - వా; కందరు. 

దుగ _ అ. ఇ. ఈ. ఉ. ఐ. ఘ.త. లి. కంఠము నొప్ప - ౬. 

922. . 1. అర్జునా పెక్కు [వతులలో లేదు. 2. తతి, 9యవరుశెవ్వరు - అ. ఈ. .ఐ. త." 
లీ. తులు లేరు - వా; తులెందును లేరు - ఆ. వీ. శ.వ. 4. సేసెద చేవానుర- 

. వెక్కుపతులు; చేసెద సహచేవాసుర - వా. క్. మానవంవెన - అ. ట. క. 
రు. 6. నా. విశ్ళ్యరూవంబు = అ. ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ఐ. ఒ. జొ. ఘ.ర్వు, త. ద. 

7... యొనంగినం ఎ ఇ. ఈ. ఐ. ఘ. త. 8. దండ నమస్కారంబు చేసి - “పెక్కు 

. (పతులు; పులకితాంతరంగుండగుచు సర్వాంగాలింగితోర్వీతలంబగు దండ[పణా 

మంబు లొనరించి _ వీ. శ వమ. ఇచ్చట మూలమున సర్వాంగాలింగిశమహీతలం 

బగు అనుచానికి ఆధారము లేదు. సజానుఖ్యాం మహీం గశ్యా శిరసా (పణిపత్యచ , 

చ్మితశాలా (సతి. పుట. 74. 
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లీలిలి. క. వరదు నురానురవందితు(, గరుణాకరు హారు( వినాికకరుం గరిచరాం 

బరు *శంకరు గిరిజాసుం,దరు నిట్లని సంస్తుతించెం దద్దయు భ కిన్. 

అరుయుడు వరీమేళంటని సో (తొయు సేయుట 
బ్ ఎ 

సం, 6.40.56 

24. దండకము. (శ్రీకంఠ లో కేశ లోకోద్భవస్థానసంహారే శారీ వురారి ' మురారి 
(పియా చం|దథారీ మ హౌం దాదిబ్బంచారకానందసందోహూసంధాయి 
పుణ్యస్వరూపా విరూపాక. దజాధ్వరధ్వంసకా చేవ నీడై వత త్వ ౦బు 
భేదించి బుద్ధిం |[బధానంబు గర్భ్మంబు విజ్ఞాన మభధ్యాత్మయోగంబు నర్వ 
[కియాకారణం బంచు నానా[పకారంబులకా బుద్దిమంతుల్ విచారించుచు౯ 

“నిన్ను భావింతు రీశాన సర్వేశ్వరా శర్వ శసర్వజ్ఞ సిర్వాత్మకా నిర్వికల్ప 
(పభావా భవానీపతీ నీవు లోకతయీవ_ర్తనంబు౯ మహీ వాయూోఖాశాగ్ని 
సోమార్కుతోయంబులం జేసి కావించి సంసారచ [క కియాయం [తవా 

హుండవె తాదిదేవా మహాదేవ నిత్యంబు నత్యంతయోగస్థితి౯ నిర్మల 
జ్ఞానదిప (పభాజాలవిధ్వ స్హీనిస్సార నంసారమాయాంధ కారుల్ జిత క్రోధ 

“రాగాదీదోషుల్ య తాత్ముల్ యతీం|దుల్ భవత్చాదపం 'కేరుహాధ్యాన 
"“పీయూషధారానుభూతి౯ నదాతృవ్హు ల నిత్యులై_ రవ్యయా భవ్య 'నేవ్యా 

భవా భర్గ భట్టారకా భార్గవాగ_స్త రకుశ్సాది నా నామునిస్తో[తద త్రావధానా 

లలాశుతణో | గాగ్నిభస్మీకృతానంగ భస్మానులిప్తాంగ గంగాధరా నీ 

(పసాదంబునకా సర్వగీర్వాణ గంధర్వులు౯ సిద్ధసాధో్యోర గం దాను నేం చా 

దులుకాశాశ్వ తై శ్వర్యనం| పావ్లు లై రీశ్ళరా విశ్వకరా సురా భ్యర్చితా 
నాకు నభ్యర్థితంబుల్ [పసాదెంపు కారుణ్యమూ ర్రీ (తలో ౩ కనాథా 
నమ స్తే నమ స్తే నమః. 

ల్2లి: 

824. 

1. మహీళు గరిచర్మధరున్ గిరిజా [పాణమనోవారు నరుదుగ నీశ్వరుని నిట్టులని 
నుతియించెన్ - డ; 2. కి గరిచర్మధరున్, గిరిజా సమేతు గుణసుం దరు నీశ్వరు- 
గ; క గరిచర్భవర్మాంబరు - ఇ. ఈ. ఐ.త, శి, గిరిజేళ్వరు పన్నగధరు నిట్లని 
(వస్తుతించె - చ. ఓట. వీ. శ.మ.. 

1. శారీపురారీ మురారి పియా _ వీ శ, వ. కారీ మురారిపియా ౬ వా; కారీ 
పుశారీ ముకుంద[పియా - పెక్కు తాళ పత పతులు. 2. నిన్నె _ కొన్ని 
(పతులు, 8. నిర్విఘ్ను సర్వాత్మకా - ఈ, ఐ. జౌ, త, 4. ఖాంతాగ్ని - 

శ. మ. పాఠము విచారణీయము. ల్. విస్తార -డ. 6, దూరుల్ - శ. వ 
7. పీయూవ = ఈ. ఐ. త. ల; డిండీర ధారానుథభూతిన్ - వా.ళ. వ. నం. 
కొన్ని (పతులు. 
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రీలిర. వ. అని యిట్లు స్తుతియించి కృ తాంజలియొ కిరీటి వెండియు ని ట్రనియె. 

826. క. ఎటు కని యెటు(గక' "నీకుకా మ అకువ *నెదిరితిని దీని మజువుము *నన్నుం 

గబీ్కం ఠా కమియింపుము, నెణీ నెవ్వీరి శెలుంగ నగునె నీ చరితంబుల్ . 

అనిన యప్పార్భం “గరుణారస। పీతివి స్తారిత విలో క నామృతమ్మున సంతర్పితుం 

చేసి నగుచు నీశ్వరుండు వాని చేయి వట్టుకొని ధనంజయా నీచేసిన వ్యతి 

|కమంబూో తమియించితి నతిమానుషం ఖై న సీపరా[కమంబునకు మెచ్చితి. 

బూర్వ్చోజన శ్రైంబున నీవు నరుం డనుబేవర్షి ఏ నారాయణసఖుండవు నరనారా 

యణు లనంగా మీరిద్దలు 5బద రీవనంబున ననేకాయుతవ్యో ములు తపమ్ము( 

"జేసిన మహోపవీర్యవంతులరు "కి శేజంబున జగమ్ములు రతి.తమ్ములగు చున్న 

యవి యిగ్గాండివమ్ము దొల్తియు నీయదియ దీననచేసి శ కాభి మేకమ్మునా, 

 డసురుల జయించి తది యివ్వు డతయ శరధులతోడ మదీయమాయా 

_ గన్తం బయ్యె నీగాండివమ్మును నకయశరధులు నీ కిచ్చితిం గొను మింక 

నీ కిష్టం బైన వరమ్ము వేండు మిచ్చెద ననిన నర్జునుం డి ట్లనియె. 
౬ a౧ జ ౧౧ 

[త్యంబక నాకు నభీష్ట్రవ, రంబు. [బసాదించెదేని రౌ దము దివ్యా 

్రుం బనం బరగిన పాకుపు తంబు. (బసాదింపు మిందుధర దయతోడన్. 

827. వ. 

825. క. 

L. నిన్నున్ మరువక (మరకువ) మార్కొన్న తప్పు మన్నించిననున్ - ఈ. ఉ. ఐ. 

గత మిమ్మున్ = ల. శర. సూ. ౨, మరువక, మజవక - అని పాఠములు. 

లీ. నెదుర్రైతి = అ. ఆ. ఒ. ఘ.డ.ర్వు; మార్కొన్న తప్పు మటువుము (మట 

వుడు). 4. నాకున్ - క. సం.గు. అ.వీ శ. శర. వ నెదిరించి నాడ - తి. 

నాకుం - కొన్ని[పతులు; దీనిం - జ. తీ. 5. కంటా తమియింపుము - అను 
పాఠమే నన్నయ [ప్రయుక్త క్షమె యుండునని సంహితా సర్వస్వము. _ సంపు 1. 

: పుట. 89. 6. రునెరుగ గలరె -ఏ క; డునెజబుంగ గలండు నీచరితంబున్ - తి. 

౩. 1 గారుణ్యవిస్తారిత లోక నామృతమ్మున . డు కరుణావిసార విలోక నామృ 

: తమ్మున . శమ కరుణామృత విస్తారిత విలోకనమ్మున - ఛు. కి చు నార్యా 
' మనోవారుండగు నీశ్వరుండు - ఐ. త. లీ. సహించితి - ఆ. ఉ. ఏ. క. జ. ల. 
4 చేవాంబున - ఈ. ఉ. క. చ.డ.త. ర్, దగా - డ. 6. తపోని 

ఛానులరు - ఘ, త, శస. 7. మీకతమ్మున - శ. ష 
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ఇదియును। బవ్మాశిరం బనున (స్త్రంబును యుగాంత కాలంబునందు( ఓ బయు 

క్షమ్ములై జగత్సంహారమ్ము సేయు దీనివలన నభినుం| తితమ్ములై యనేక 
శతసవా| ససంఖ్యల శూలంబులు గడలు నాలీవినంబుల యట్టి యమ్ములు 

నుద్భవిల్లు నని విందు నీకారుఖ్యమ్మున దీనిం బడసి చైత్య దానవ యశ 
రాతస పిశా చోర గముల జయింతు నతివీరు లైన ఫీమ్మ|దోణాదులను 

జయింతూసవాజకుండలుం డైన కర్టుని వధియింతు ననిన నీశ్వరుండునుం 

గరుణించి విళుధ్రాత్తుండై నవార్డునకు మం[తధ్యానజపహోమపూర్వకంబుగా 

సంధానోమోతణ నంవోరనహితంబుగా. చాశుపత్యాస్త్రం _బిచ్చి దీనికి 

ననాధ్యం, బెద్దియును లేదల్పులయందు. [టియు క్షం బైన ర్ గతృంహోరము 

సేయు. 

దీనివిధానం బెజుంగం, గా నిం|దకుబేరవరుణ కాలాదులకుం 

దా నతిగహానం బనినను, మానవులకు నెఖుగేగు టఘటమానము గాదే. 

ఈ దివ్యచాణమ్మున ని వఖిలలోకమ్ములు జయింతు వని కౌంతేయునకు 

వరం విచ్చి పురాంతకుం డంత రీ తుం డయ నంత. 
sh - 

అవిరళ సూర్యమండలసవా|నసమ [వభ మై ధనంజయ 

[పవరు కరమ్మున౯- వెలుగు వాళువతా(స్ర్రము. జాచి చైత్య దా 

నవ నుర యవ రాతన "గణమ్ము గరమ్ము భయమ్ము+ బొంచె నం 

దవనియు దిర్జిరం దిరిగె నట్టిశలోచ్చయిసంచయంబుతోన్ 

929. 

880. 

ల్82. 

లో 

క్షే, [బియుక్తంబై_ = కొన్ని (పతులు, 2, రగగ ణమ్ముల జయింతు నతి వీరులైన జ 

"పెక్కు (ప్రతులు; రగంబులజయింతు నతివీరులై న _- ళ. మ; రగమ్ములనతివీరులై న- 

వా. కొన్ని (పతులు. లి. కవచతనుండై న - ఉ. ఎ, జు ర్వు; పుట్టు కవచుండై న- 
ఈ. ఐ. త; సవాజకవచ కుండలుండై న = ఉం, శో, వమ ఇచ్చట మూలము. నూత 

పుత్రేణ చరణే నిత్యం కటుకభాపిణా; చిత్రశాలా[పతి. పుట.?4. వనపర్వ. 4. మోత 
ణోపసంహోర = ఎ. ర. జగద్దవానంబు = జగద్దావాంబు = అని పాఠములు, 

1, గ వనఘటమానము - ఆ. ఎ. వ. రు. వీ. 

l. గణంబు గరంబు భయంబువొం.దె = పెక్కు (పతులు. వ. సంయుతంబుగన్ _ఎ. 
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లెలికీ, 

985. 

886. 

887. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
Wy 

క, 1 తిణయనగాత్సస్పర్శనమున కినిిగా్యతము పవితమును ముక్తాఘం 

బును నతితేజోవీర్యం, బును నైనం బృథాసుతుం డేోముదితుం డగుచున్ . 

క, మంటి హారుదేహ మంటం, గంటి నుమాదీళు 'నమరకంటక వాను క్స్ 

క్కంటి( 3గలకంఠు. జూడం, గంటి గృ తార్థుండ నై తిం గడు. బుణ్యమునన్ 

క ఇమ్ముల ధర్మజునకు జన, సమ్మతునకు రిపుజయంబు సకలమహీ రా 

జ్యమ్ము సమకూరి నేడు ఘః నమ్ముగ సర్వ[పయోజనమ్ములతోడన్ . 

_; ఇం(దుంయ దేవగణంబులతో నద్దనునవం (బిత్యక్షం విటి 2- 

సం $_ 185 

వ. అని సంతుష్ట హృదయుం జ యున్నంత. 
e an 

సీ, వారుచేత సంప్రా్తవరుం డయ్యెనరుండని యెటింగి యిందుండు ధచేళ ధర్మ 

వరు'ణేశ్వరులతోడ సురగణనహితు(డై దివ్యవిమానముల్ 2దివమునందు 

"వలుంగంగ6 గౌరవీికులవీరు పాలికి వరదుండ్రై గరుణతో వచ్చె నట్టి 

యవసరమ్మున ఘనరహాగఖీరం బైన మధురవాక్యమున ధర్మ పభుండు 

. ప్రీతి నిట్టు లనియె వీభత్సునకు ధర్మ, నిత్యపాండుపు త్త నీకు మెచ్చి 

వరము లిచ్చు వేడ్క వచ్చిరి నెయ్యుగరై , యమరనాథుం 
కద్రాట్టి యమరు లెల్ల. 

వీల, 

ఏలెతీ. 

887. 

1. [తినయన ౨ ఆ. ఎ. బె. త. వీ; [తిణయను = ఈ. ఎ.ఛ. వి, స్పర్శనమున - 

శ. స. “సెక్కు (ప్రతులు; స్పర్శంబున - వా. వీ. కొన్ని (ప్రతులు. శీ. నరు 

గాాతము - ఛ,. 4. ముదితాత్మకుండై - ఛ; మోదితుండయ్యెన్ - ఆ. 

1 నమర కంటకవారు = ఆ. ఇ. ఉ ఎ. ఒ. బి. క. రు, డలు నమరకంటక 

వాను - ఏ; నసుర కంటకవారు - ష; నసుర కంటకు వారు - గ. ఘమ. త. శ. సం. 

2. (శ్రీకంధు - ద. ఇచ్చట ట. ఠ, [పానము కనబడు చున్నది. ద.ధ.ల [పాన 

వంటిదిగా (గ్రహించవలెను. లి, కిలికంఠరు - ఎ. వ, ఒ ఓ క. ల; విషకంఠు-ద. 

1. రజీతు = అ; జె - ఎ, ఓ. 

1. ఉాశ్వినులతోడ - జౌ. డం ద. శ. మ. వి. దివిని పెక్కు -ఎ. వ.లఅ. న. 

క. తిలకునిపాలికి - ఈ. ఐ. త; వీరునిపాలికి - అ. డ. 4. ఘోష మెసగంగ 

మధుర - ఉ చ, శ. ము గథీరయబులౌ మధుర -డ. ర్, లై - ఎ. ఒ. ఓ. బొ, 

క.గ,రు.ళ. డ.ల. ర. తొంటి - ఇ. 



898. 

389. 

40. : 

ల41. 

ఆరణ్య వర్వము లు ప్రథమాశ్వాసము il 

. వీరలం జూడు మని దివ్యదృష్టి యిచ్చి నీవు నరుం డనుపూర్వ! బుషివి . 

(బవ్మాని యోగంబున జమనుష్యుండ వై యు త్త్రమమ శ్రియ 'కులంబున 

నుద్భవిల్లి తి మణి సూర్యాంశజుం డైన కర్టుని చేవ చె దైత్య దానవ గంధర్వ 
యత రాకసాంళజు లై నరాజులను  కేవధియింతు నీ కక్షయకీ రి యగు నని 

దండీధరుం డ(పతివారణం లై. జె నదండంబు గీవిధియు క్రంబుగా నిచ్చిన. 

. ఘోరారిదారుణము లగు, వారుణపాళంబు లిచ్చె వరుణుడు మటీ క 
బేరాత్రు మిచ్చె నపుడు కు, బేరుండు విజయునకు నహిత భేదికి( బీతిన్. 

. ఇట్లు దివ్యపురుషుం డై. డై నవార్జుండు లద్ధదిన్య దృష్టి మొ యమ ర ర్య్యరూవధరు 

లెన పితృ దేవతలతోడం దనముందట నిలిచిన 1మవోనీలవర్తుం _డన వైవ 

స్వతుని వై_డూర్యవర్ణుండై *యర్లవనదీశై లసేవితుం డైన వరుణేశ్వరుం 

జాంబూనదవర్లుండై యతోరాతన 5రాంబుతో నున్న కుజేరునిం జూఛి 

వారివలన దివ్యా స్త్ర ం౦బులు వడసి వాకు ప్ప ఫలజలంబుల నందణం దృ ప్రులం 

_ "జేసి వెండియు. 

. అమరగణనమేతు నై రావీణారూఢు, వజధరుం (దిలోకవంద్యు నిందు 

వృ|తళ|తు నమరవిభు. జూచి 2యెద నాది, మునివరుండు నరుండు 

ముదము నొందె. 

తం. 

840. 

841. 

1. రర్షివి - ఈ. త. ఏ. మర్తుండ వై - అ. అ. ఈ ఐ. ఓ. క.ఘ. యు. త. 

ఏ. జయింతువు, జయింతు _ ఆని పాఠములు. కీ. ధరుండు [పతిదారణం లైన నా 

వ; ధరుండు [వతివారణం బైన అత్వ ధరుం డ|(వతిదారుణం బైన = టీం, ఎ. మ. 

జ. రు. డ; ధరుం డ|పతివాతం బైన = త; ధరుండు (పతిపమ విదారణం బై న=క. 

ట. ల. వీ; ధరుం డ|వతీకారం బైన = ఘ. 5. విధానయు క్షంబు - అ. ఆ. ఒ. 

ఓట. ర; విధివంతంబుగా = ఎ. ఏ. జ. 

1. వారణం బగు = అ. ఎ. ఒ. రు; వారణము లగు - వ. చ. జ. ఈ. డ, వీ, 

2. బేర్మాన్ర్ర మర్చి నిచ్చె గుబేరుండు - అ, వీ. శ. వ. 

1. నీల నిభవర్దుండై న_అ. ఆ.ఇ. ఈ. ఉ, ఐ. ఒ. ఘ,. రు. త. ల. 2. యర్గవనిధి 
సేవితుం డైన - ఈ. ఐ.ర్వు, డత. ద. 8. సుధాధవళవర్జుండై యమరాతస 
గణపరివృతుం డైన కుబేరుం జూచి- ఘ.ఠళ. 4. రాకన _ వెక్కు (వతులలో 
లేదు, ల్. గణవరివృతుం డ్రైయున్న - ఈ ఉ. ఐ.త. 

తారూఢు - అ. ఆ. ఓ. న. ౨2. యొడదలో మునివిభుండు - శ; యెన చాదిముని 

విభుండు _ మ; మనమున మునీవిభుండు = ఎ. ఓ. క.ర్వు; యర్ట్ నామునినిభుండు 

నరుడు ముదము నొండె ఇ. ఈ. ఐ. త; యపు డాదిమునివరుండు నరుడు - ఊ; 

యపు డాదిమునివిభుండు నరుడు - జొ, 
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రల ఉ. ఇందుధర | పసాదమున నిష్టవరంబులు గాంచి బాంధవా 

నందవిధాయి యొన నిజనందను 2దండితశ తు సర్గుణా 

నందితు( జూచి వేడ్క నయనంబులు వేయును గన్న తత్సలం 

బంచె. బురందరుండు పరమాద్భుతసమ్మ దిపూరితాత్ను. డై . 

రికి, వ. ఇట్టు దేవేం[దుండు ధనంజయుం జూచి సంతసిల్లి నీవు పర మేళ్వరు వలన 

ేబరమనిద్ది వడసితివి దేవకార్యంబు దీర్చ నర్షుండవు, గాన నారథంబు. 

బు శెంచెద నమరావితికి రమ్ము నీకు దివ్యాస్ర్రంబు లంద యిచ్చెద నని 

'దేవేర్యదుండు చేవగణంబులతో నమరావతికి నరిగి నర్జునుండును ద దథా 

' గమనంీబు (పతీషించుచుండు నంత. 

కశ. సీ, 'వారిదమార్గంబువలన మహానీలవై జయంతీవిభవంబు *వెలయ 
నాబద్దవివిధరత్నా వళి పభం జేసి రమ్యమై రోదోంతరంబు వెలుగ 

నురునేమిరవమున నుర్వరాధరదరీముఖములు [పతిశజ్ఞము ఖరితంబు, 

లగుచుండ నానావిధాయుధంబులు దాల్చి యశనివిద్యుత్సవా సాభిళోఖి 

"అ. శా|భసదృశమై మహాజవాశ్వాయుత, వాహ్యమాన మైన వరరథంబు 
39 త్రి మఘవునాజ్ఞ్మ జేసి మాతలియు క్త మై, యిం[దతనయు. డున్న యెడకు వచ్చె. 

849... 1. పాండు వానంద - ఎ. చ.ట.న. ౨. ఖండిత, మండిత, మరిత - అని పాఠ 

ములు; దం (మం) డితగా[తు - ఎ. ఏ. ఓ. రు. లి. పూరిఆాత్ము(డై అట. ఎ, 

ఏ. ఒ.క.ల. పీ, థం మ; బంధుకాళ్ళు డై = ఈ. ఐ. జంత; ; మందితాత్ముండ్రై - = వా. 

848. 1, బరమసిద్ది వడసితివి.. చ. ళ, మ; బరమా(న్ర్రసిద్ది వడనితివి = ఏ ఓ. ల; బరమ 

సిద్దితో చేవత్వంబు వడసితివి - వా. కొన్ని (పతులు; ఇచ్చట మూలము. పరాసిద్ది 
మను| పాప, 8 సాజూ ద్దేవగతింగతః. చేవగతిమ్ = డే వానాంపరాయణత్వమ్, చిత 

శాలా(పతి. పుట, 772 ౨, తీకిం జనుదెమ్ము - ఈ. ఉ. ఐ. ఘ.త. శి. బచేశిం చి 

యుండునంత = ఎ. జ. యు, 

844. 1. వరదివ్యమార్గంబు ల. న. $. మెరయ - కొన్ని|పతులు. శి. కరము 

వేడ్క నరుని కడకు వచ్చె - ఎ. ఏ. ఓ. డ. ద. ల. శ. ష 

సా 



వీసీల, వ, 

846. చ. 

ల4ర5. సీ, 
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మాతలియు నర్జును. జూచి సురాసురకిరీట'తటఘటితరత్న |పభా భాసుర 

పదుం డై న మహేం|దుండు మీయయ్య 2భవద్దర్శనం బపేవీంచి నిన్ను 

నవమురావతికి రా బనిచె రాజనూయాశ్వ మేధశతం౦బులం జేసిన వారిక నను 

దుర్లభం వీరథంబు దీని నెక్కు మనిన నర్జునుండును గంగాస్నానీపవి తీ 

కృతగా[తుండై. చేవబుపి.పిత్ళత ర్పణంబులు చేసి మాతలి పయు కం బెన 

యాదివ్యరథం బెక్కి. 

- ఎ ఆదడ్డుశు ౬.డ మరావతికిం జోవ్రుడుఎ-_ 

సం, 9_48_46 

అలఘుతవస్సమాధినియతాత్ములకున్ బహుపుణ్యలోక కాం 

కులకు 'విశుద్దమానసులకున్ సతతంబును "నం |శ్రోయంబ వై 

లలితని లిం పదంప తివిలాసవిహారమ హోత్సవంబులుం 

గలిగి వెలుంగు రత్నమయకందరసుందర మందరాచలా, 

. *నీయందలి పుణ్య తీర్ణంబులు సేవించుచు 2౫ంగాంబుధెతీస్లలరు హా వనస్పతి 

ఫలంబు లుపయోగించుచు సుఖం బుండికి నమరావతికిం బోయి వచ్చెద నోని 

మందరనగంబు వీడ్కొని పురందరనందనుండు దేవపథంబున కరిగి. 

పరమధర్శస్థితి( (బజ( ఓ de గాంచిన రాజులకు నుద|గరణమునందు( 

2ఏతుల |ప_న్హవమున( (బాణముల్ విడిచిన వీరులకును *యజ్ఞ్మవిధుల( జేసి 

సురలను వసుమతీసురులను దనిపిన ధర్యాత్యులకు మహాతాపసులకు 

నిలయంబు లె రమణీయంబు లగూోనట్టి పార్మ్యవిమానసంహతుల దాని 

845. 

846. 

847. 

848. 

వా 

1. తట = పెక్కు [పతులలో లేదు. 2. నిన్నుం దోడుకొని రమ్మని పుక్తెంచె 

ననవుండు - ట. 8. పరిపూత, పవి|తిత _ అని పాఠములు, 

1. నం|శయంబ వై - అత్యధిక సంఖ్యాక | పతులు; నాశయంబ వై - వా. 

1. అని చూచి నీయందుల పుణ్య - శ. 2, గంగాంబు చోోత స్థ లీరువా - సన 

వీ, స్ట్రభీరువా = ల.ళ. వ, 

1. |వీతిం గాంచిన రాజులకు నుద(గ-వీ. శ. మ గాచి నిలిచి (పీ న రాజరు 
' u స 

లకు నుగ లా పెక్కు పతులు; గాచి యీలిన రాజరులకు నుగ = వా. ఏ. బరుల 
౧ యి 

(పథనమున = డ. తి. వేదవిధులంజేసి - ఎ. ఏ. ఓ. 4. రత్నహర్శ్య - పెళ్టు 
అ 
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550, 

లల, 

తి5్దీ, 
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తే, సకలభువనంబీలం గలనత్పురముల, శెల్లీనెక్కు. డనఃదగి శిఖీందురవుల 
దీ_ప్తి లేకున్న( దనదైైన దివ్యదీ_ప్టి, వీస్తరంబున 7 నెవ్వడు వెలు(గుదాని, 

. మజియు ననాహి తాగ్నులకు నతీర్ణ సేవకులకు ,గక్భత వాదులకు వేదవిరుర్దా 

రులకు మాంసాహాోగులకు రణపరాజ్ముఖు* అకు జొరనవిషయంబును, 

నతిగవ్వారంబును నైనదాని నమరావతి( జొచ్చి తద్లోపురనమీపంబున నన 
నరతకిగండస్టలగళదవిర శమదజలకుల్యాభిరామంబై_ నిరంతరని ంక్స్ర నీవోర 

నగంబునుంటో లె నొవ్వుచున్న్య నెరావతంబుం జూచుచు సురసిద్దసాధ్యీగణం 
బుతో విద్యాధ శాప్సరో గంధర్వకిన్న ర జేగీయమానుం ర్ డగుచు చనునప్పుడు. 

. సకలర్తు ేన్సుక భికునుమిత, సుకుమారోచడ్యా నితరుల సుడియుచు. |బణయో 

_క్చుకుండై పవనుండు పాండవు,నకు నఖోముఖు( డయ్యెం దన్శనః|పియ 

మెసలోన్ 

. నరుండ్రైన యాదిముని యని, వారిసుతు. డని హరిసహాయు. ఢని హారుచేత౯ 
వరములు వడసినవా( డని, సుర లెల్లను వచ్చి పార్టు. జూచిరి | పీతికా. 

.. అర్జునుండు నయ్యమరావతీవిభవంబు చూచి వార్టించుచు నప్సరోగీయ 
మాన1మంగళహిత గీశావహితమానసుం డగుచు " సద్దముని గణాశీర్వాదం 

రాలు 

లి49. 

(పతులు; నట్టి హార్మ్య డా తర మ్యహర్మ్య్య = వా. కొన్ని పతులు. రీ, లందుల = 

ఎ.ఏ ఓ. ల. 6. నెక్కు డనవగి శిభేందు _ ఈ. ఐ. త; నెక్కుడై మణి - వీ; 

నుపమానమై దవానేందు - వా. రలు 7. నొప్పుచు - ౪. డ, 

1.-చారులకు మాంసావోరులకు రణ = వీ. శ. వ. ళ. పెక్కు (పతులు; చారులకు 

_ రణపరా = వా, ఇచ్చట మూలము = పానవై ర్గురుత లై చి ఎళ్చే మాంసాదె దై ర్వా దు 

రాత్మ భీః. 2. అకు నవిషయంబజై న చాని _ ఇ. ఊ. ఒ, జ. రు. ట. త. ళ; లకు నతిగ 

వానం బైన చాని- ఏ.ఓ.ఠ. డ.ద. ల. వీ.ళ; లకుం జొర నగమ్యం వైన దాని - 
ఆ. చ. శ. పష. లె. విగళదవిరళ = పెక్కు (పతులు. 4. గణంబులతో గంధర్వ 

కిన్నర -శ.ష. ళ. వెక్కు (పతులు, 5. డగుచు = జనునప్పుడు= 2 వెక్కు (పతులు; 

చు నఖినవ రాగ విరాజమానంబులగు నతీమనోవారవై భవంబు మెటిసి - వా, 

1, సురభి కునుమిత.- స. ళ; చెక్కు. (పతులు; కుసుమసౌరభసుకుమార - వా 

శ, స. ' 2. తతుల - కొన్ని (పతులు. శ. మతుడు, గతుడు = అని పాఠములు. 

1. మంగళగీతమహితమాననుం డగుచు = వీ. శ. ళ; గితమానిత _ చ, గీత 
సంవాహిత = ల. 
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' లీ5ల్. 

556. 

55"/. 
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_ శతమఖునకు భువనావన,రతళీలున కఖిల దేవరాజర్షి నమ 

న్వితునకు 1వ జాఖీలో,న్న తప్ఫథుభుజునకు. గృత|పణాముం డయ్యె౯. 

. అనిమిషనాథులేడుం [దిచలి తాంగదతుం గభుజాయు గంబునం 

దనయుని( గొెంగిలించుకొని తజ్టణజాతనితాంతసమ్మదం 

బున (6 బులకాంకితాంగు.6 డయి మున్ను నిజాంక“తలమ్ణు చేసి య 

త్యనఘు నిజాసనార్థమున నాదట నుంచెం గరంబు నెమ్మితో౯. 

థీ లై రావతకుంభా, స్ఫాలనేకర్క-శకరముల( బలుమరును మరు 

తా్పాలకు6 డంటుచు నుండె గు,ణాలంకృతుండై న పార్గునంగము( (బీతి౯. 

- ఇ ట్లధికవిలాసంబుతో సురవిలాసినీక రకలితచారు చామీకరదండ చామరనమీ 
రాలోలకుంతలుం డగుచు నురరాజుతో నేకాసననంబున నున్న యప్ఫార్గుం 

బాక శాసను శాసనంబున దేవగంధర్వ సిద్ధవిద్యాధరు అలతి పీతి శేనర్చించి రంత. 

. పాక శాసను వనుపునం వార్డు. డొక్క,మణిమయం బైన మహనీయమందిర 
మున 

నెలమి గంధర్వ సంగీతహృద్యగోష్టి, నుండె జెవులకు నుత్సవం బొందు ' 
" చుండ. 

when 

1. వ్యజాభీలోన్నత - ఊ, ఐ. ఒ గ. ర. డ. ది. వీ. శ. మన, ళు. వాభి. 
హితోన్నత _ వా. కొన్ని (పతులు. 

1. డంత రుచిరాంగరతుంగ - ఆ. వి. వద, తట _ అని పాఠములు. 

1. కర్క-శము లైన కర్మ్వ్ములను మరు, త్చా-శ.ప; కర్కశము వాన పాయణులను 

మరు, శా - వీ. 

1. నగ్గించి రంత ఎఎ. ఏ.ఓ. కె. ద. వీ. శ, ష, న, ళ; పూజించి రంత .ఉ. చ, 

1. ఊర్వశీ శావవృ త్రాంతము - ఆరణ్యవర్వము (ప్రథమాశ్వాసము లిక్? వ పద్యము 
నుండి 885 వ పద్యము వణుకును వ్యాపించియున్న ఈ కథ వివాదాస్పదముగా 

నున్నది. 

1858 ముదిత (పతి (పృ యం దీభాగము కలదు. వావిళ్ళ (వా) అనంద (ళ) 

వీరెశలింగంగారి (వీ) పతులం దిభాగము (గ థ భాగముగా! గ్రైకొనంబడినది. వావిళ్ళ 

అథోజ్ఞూపికయందు ఈ భాగము ఒక్క. 'తాళవత [పతి యందును, ఒక్క కాగితపు 
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వీర5. వ. అంత సూర్యా స్త్రమయసమయంబునం జం|దుం డుదయించి సాం్యదచం ది 

కావిేలాసంబున దిగ్వనితల నలంకరించుచుండ నిలింపపతపంపున 'సొంపార 

నూర్వశి యర్దునసంగమ కాంతం జేసి చం దికాధవళదుకూలంబు గట్టి మృగ 

మదకర్పూరకుంకుీ మోన్మి (శితోనుగ ంధం బల6ది వివిధసుర భికుసుమీవినరం 

బులు ముడిచి మణిమయభూషళణాలంకృత యె నిలుకడ  వడసిన |కొమ్మె 

టుంగు6 దీగయుంబో త మణిమయమంజీరరుళంరుళనినాదంబును గంకణ 

రుణరుణత్క్కారంబును గ టిక లాపకింకిణీ| కేం కారంబును మద నాజ్టూ వాద్య 

ఘోషంబునుంబో లె (మోయుచుండ మందగమనంబున( బురందరనందను 

మందిరంబున కరుగుదెంచిన నప్పురుషస త్తముండు భయభ క్రిసం భమంబు 

లతో. (బత్ఫు శ్లానంబును దండ|పణామంబునుం చేసి కరకమలంబులు 

మొగిచి యిట్లనియె. 

ఫీరీరి. 

[(వతియందును కనంఎడుచున్న దని చెప్పబడినది. ఆనంద |పతియం దీభాగము 

[పతిపష్తము కానోపునని (వాయంబడినది. 

మేము పరిశీలించిన వానియం దీ[కిందితాళపత[పతులలో నీ వృతాంతము 

_ఉపలభ్యమగు చున్నది- అ. ఇ. ఈ. ఉ. ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. క, చ.రు ల. ఈ కింది 

[పతులలో నీ భాగము శాన్నింపదు - అ. ఊ. ఒ. జొ, గ. ఘ,. జ. ట, ఠ.డ.ద. శ: 

_ సంస్కృతమూలమునందు ఊర్వశీశాప వృత్తాంతము పి. పి. ఎస్. (పతి, చత 

శాలా (పతి, వావిళ్ళ తెలుంగలిపి (పతులందు [గంథ భాగముగా నంగీక రింపంబడి 

నది. భండార్కరు [పతియంది భాగము (పధాన |గంథ భాగముగా నంగీకరింప( 

బడ లేదు. అధొజ్ఞ్జాపికలో నిట్లు (వాయంబడినది. 

“A Passage comprising two Adhyayas and describing the temp- 

tation of Arjuna by Urvasi, givenin App. I No.6 is inserted in 

K,. B. De. Dn, D,, ఓ- 6 after 192 and in K,, D,, 8 after stanza B of 

this Adhyaya, but in వ్ after Adhyaya 44. There is no reference to 

this episode in Kshemendra’s Bharata manjari. Note the Phalasruti 

at the end of this interpolation.” . 

ఆం|ధమవో ఖారతమునందలి పర్వాను[కమణిక, _పర్వసంగవహాభాగ ములందు 

ఊర్వశీశాపవృత్రాంత|పళంస లేదు. _ విరాటపర్వము (వథమాశ్వాసమునందలి 

87 వ పద్యమునందు తిక్కన సోమయాజి ఊర్వశీ శాపకథను |ప్రసంగించియున్నా(డు. 

1. కాసంబున-ఉ. ఎ. వ.ఐ. ఓ. క.ర్లు. త. జి. పంపున నింపు సొంపార-కొన్ని 

(పతులు. లీ. మమిళిత గంధం బలంది = కొన్ని (పతులు. 4. (శ్రీగంధం బలంది= 

ఇ. ర్. విసరంబులు = వీ. శ. ష. పెక్కు. (పతులు; విస్తరంబులు - "వా. 

6. రశనా- ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఎ. ఏ. ఐ. ఒ. క. చ. రు, త. ల. 



. అనుపమ శార్య నీదుసముద |గేగుణంబులు నారచాదిన 
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నను బు_త్తగస్నే వాంబున, మనమున మన్నించి శుభసమ।గునిం జేయం 

జనుదెంచి 'తీవు ముదమున, జనయి శీ యేం గృ తార్థజన్నుండ నైైతి౯. 

. అనిన నూర్వశి యిట్లను నాత్మ నేత,మధుపము లతని సౌందర్యమధువు[గోలు 

చుండ6 దమకంబు మీణి యనూనధర్శ్మ,నిపుణు( డగునర్దున్తునితోడ నెయ్య 
1 oe 
'మునర, 

న్మునివరు. లెల్ల 'జెప్పంగం బమోదమునకా భవదీయసంగమం . 
బనిశము౯ 2గోరుచుం దగ [బియంబున వచ్చితి కినేను గోరంగా 

నను 'జనయి|తి వంచు నొక నాయము వల్కెదు వ[కభాషలకా. 

నీకు. నేనా6టి తల్లిని నిజము సెపుమ, యమరలోకంబు వేశ్యల మైన మాకు 
'నిట్టి తగవులు నడవ వహీనభాహాు,వీర్య యిచ్చట *వావులు వెదకం *జవదు, 

ఈలోకంబున వనితలు. బురుషులు విచ్చలవిడి. |గీడింతు రిచ్చటి కిది యనిం 

దితం బై నయాచారంబు నీవును దిదివంబునకు వచ్చిన.యప్పుడ దివ్య 

పురుషుండవు గావున నామనోరథంబు సఫలంబుగా మంచారమంజులమం 

జరీమకరందపానమ _త్తమధుక రగానమనోవారస్థలంబులను _ మేరు శై లకంద 
_రంబులను మందపవనంబులు గల. నందనాదివనంబులయందును నితాంత 

_ శాంతవికసితకనకారవింద సమధిక సౌరభసంవాసితమవోనందకందంబు లైన 

శీ64. క. 

మంచాకినీతీరమణిమయవేదికలయందును జం|దికాసుందరంబు లై న సికతా 

తలంబులను మణియు నిర్ణరవివోర స్థానంబుల ననవరతపురత శేళీసౌఖ్యాంబుధి 

నన్ను నోలలార్పు మనిన నిర్వికారధై ర్యధుర్యుం డై యర్జునుం డి ట్లనియె. 

ఓహో యిమ్మెయి ధర్మ,|దోహో కులు పలుక( దగునె దోసం ఐదిగా 

దే వారి వారి మనమున దగ, వూహింపక నన్ను. బలుకు టుచితమెనీకున్. 

1. తివి ముదంబున - కొన్ని (పతులు. 

1. మలర్, మమర _ అని పాఠములు. 

1. గుణావళి - నం. ౨. గోరుచుండగ ... ... వచ్చితి వేమ గోరగా - క. యు. 

మ. శీ. నిన్ను గోరగా = ఐ. త; నిన్ను గానగా = చ, 

1. వావులు - ల; వావియు - సెక్కు (పతులు; చావియే వెదక = వా. 

వ. బనదు - ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. క. చ. రు. త. ల; జనునె వా. 

1. కనుచితమె - కొన్నీ (పతులు. 



865. వం 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లే 

2 డోరు లీ యడ్జ్డును నవ్రంనవనింగా లవించుడు ఎ- 

జగంబులు వుట్టింపను మనుపను నమయింపను గర్తలైన "దేవతలకు నెట్టు 

నడచిన నెగ్గు "లేదు చేను గర్భభూమిని జనియించి ]సత్కర గ్రపరుండ నై "న 

నాకు నిచ్చటి యాచారం బుచితంబు గాదు మదీయవంశక _ర్తయైన పురూ 

రవునకు. బత్ని వై నకారణంబునను బురందరునకు. బరిచర్య . యొనర్చుటం 

శేసియు నాకు జనని వగుట నందియంబు లేదు తల్లీ నన్నుల బుక్త) 

3 వాత్సల్యంబునం జూడు మనిన మదనబాణపీడిత యె కోపారుణితనయనం 

బుల నర్జునుం జూచి యూర్వశి యేను గామించి వచ్చిన నామనోరథంబు 

విఫలంబు. -శేసిన వాండవు నీవు మ ర్ట రిలోకంబున మానవర్ణితుండ వై 
లాలా 

మ మానీనీమధ్యంబున నపు నపుంసకుండ వై యుండు మని శాపం బిచ్చి నిబగ్భవాంబు 

$66. క. 

" నకుం జనియె నంత. [బభాత సమయంబున దద్య ఎ త్రాంతం బంతయు విని 

సురపతి కొడుకున కి ట్లనియె. 

“నీయట్టి థై ర్యవంతుని, చేయుగముల నైనం గాన మెన్నండును ధ 
ర్యాయ త్త తమతివి మునులకు, నీయిం[దియజయము గీ చశ్రనీయము తం|డీ. 

567. తే. అనఘ యూర్వశి యిచ్చిన యట్టిశాప, మనుభవింపంగవలయు నీకవనియందు 

. నింకోమీ పదుమూిడవయేండు సత్య, సరణి నజ్జ్వత వాసంబు సలుపవలయు. 

ir 

868. వః అశ్చాలంబున నీవు మండరూవంబున. (బచ్చన్నుండ వై రాజకన్యకలకు 

. నృతరరిబు గఅపుచుండి తదంత్యంబున శాపమోతుంబు వడయు మని 

.. యన్నుగహించె నీయాఖ్యానంబు వన్న పుణ్యపురుషులు సకలదురితవిము క్తు 

లగుదు రని చెప్పి వ్రైశంపాయనుండు జన మేజయున కి ట్లనియె. 

866. 

866+ 

వీడ 

1. నత్కర్మ పరుండనైన - ఇ. ఈ. ఏ. ఐ; కర్మఠుండ నైతి - చా. కొన్ని (ప్రతులు. 
£. టను = వా, వెక్కు (పతులు. లి. న్నేవాంబున - రు, 

1. నెందు 'యందు ౬ ఆని పాఠములు: 

1. అన్న = ఈ. ఐ.త. ల, నీ పదమూడవ - ఈ, ఐ. చ.త. లి, డగునేడు, 
. డవునేడు = ఆనీ పాఠములు 

868. 1. మోక్షణంబు = ఎ. ఏ. ఓ. 2, విన్న పురుషులకు సకలదురితవిముక్తి యగు 

నని = ఇ. ల. 



989. సీ. 

న! 

0. వ. 

శీ71. క. 

8792. వ. 

878. క. 
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వ|జా(స్త్ర మాదిగా" వరదుండై వివిధదివ్యా(స్త్రముల్ పార్టున కమరనిచ్చి 
0 థి 

తత్స యోగంబులు. ద(దహాస్యంబులు. దన్నివర్తనములుగ౧ దడయ కపుడ 

దయ నుపరేశించి దారుణాహవములం దవిశేయివీర్యుండ వగుము పేర్మి 

నని మవాసౌాహార్తుడై. చ్మితసేనుం డన్గంధర్వపతితోడ గారవమున 

॥ వజధరుండు గీత వాద్య నృత్యంబులు, గణబవం౭ బంచె! బార్జు( గడంగి యిట్టు 

లమరనాథునొద్ద నర్జునుం డుండ 3౨న్తేజేండు లరగ నిట మహీతలమున. 

అంత నొక్కనాండు 1రోముకుం డనుమవోముని యిందునొద్దకు వచ్చి 

సురగణపూజితుండై. సుశేందుతో* చేకాసనంబున నున్న యర్జునుం జూచి 

యాళ్ళ్చర్యం బంది యిం[దున కి ట్టనీయి. 

కోరి యచేకయుగంబు ల,పారతపోయుక్తు లై నవారికి బఢడయక౭ా 

దూరము నీసభ మణ నీ,కారుణ్యం కషబంతకంకు గడు ద వ్వైందు౯, 

1అట్టియందు నీతో నొక్కట నేకాసనం బెక్కి నీశిండవమూ ర్తి యుంబో అె 

నున్న యిమ్మనుజుం 'డెందులవా6 డెవ్వం డనిన నమ్మునీంద్రునకు చ్రేచేం 

[దుం డీ ట్రనియి. 

నరు. డనుమహార్షి యీోత(డు, నరలోకమునందు.€ బుక్రై చాయంక మునళా 

రుమతిం గాౌంతెయు(డు భా,సుర తేజు డుపేం (దసఖు(డు సువ్వె 

మునీం|చా. 

869. 

$70. 

872. 
878. 

1. వరదుండు దిచ్యా(స్ర్ర, ములు పార్ధనకు వేడ వెలయనిచ్చి - గ. ల; వర 

దుండు దివ్యానస్త్ర,ములు పార్టుకకు వేడ మొనయనిచ్చి - ఎ. పంఓ.క. స; 

2. _థైెర్యుండవగుము = ఎ. ఏ. ఓ. రు; వియుండ వగుము - డ. శి. నేడే 

డులు - అ. ఆ, వ. చ. జ. ద. శ. మ. ఇచ్చట మూల మిట్లున్న ది. పురందర 

నియోగాచ్చ పంచాక్లా నవసత్సుఖి = చితశాలా (పతి. పుట. 80. - 

1. లోమకుడు అని మూలభారతము. 2. తోడశేకాననంబున రెండవమూ ర్తియును 

బోలె నున్న యర్జును - ఆ; తోడ నొక్కట యేకాసనం బెక్కి- శెండవ 

మూరి,యుం బొీలె నున్న యర్దును = ఉ.. 

1. బంశకంలు = తిః “పెక్కు (పతులు; వింతకంటు = వొ. కొన్ని (పతులు. 

2, చోద్య మిలన్ - ఛ. 

1. అట్టియిందుల ఎక. మ; ఇట్టియందు కికేడ _ వ.క.ద. ల; ఇట్టియందు 

1, కురుపతి, స్టీరమతి = అని పొఠ ములు. 
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ల74. తరలము. శివు(డు వీనికి. |వీతులడె దయనేనెం చాకుపత్యానన్త మా 
_ దివిజముఖ్యులతోడ నేనును దివ్యవాణము లిచ్చితిం 

£5. వ. 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
nw) 

దివిరి యీతండు మ్మ త్చియంబుగ 'దేవకార్యము దీర్పంగా 

సవినయస్షితి నున్న వా(డు నిజ పతాప“బలోన్న తిక. 

మటియు 1వనుమతీఖాతగర్వితు లైన. సగరసుతులం ' దనద్భష్టి తీ వదవానం 
బునంజేసి దహించిన కపిలుం డనుమపహోముని నారాయణుం డయ్యె నట్టి 

నరనారాయణు లాదిమునులు జగదుప కారులు £జగతీభారావతరణకారణు 
లై దై త్యదానవవధార్థంబు “మ ర్హ్యంబునం భుట్టనవారు గావున... 

876. క. దేవతలకు నపకారము, గావించిన య న్ని వాతకవచుల( బాత 

877. వ, 

ళశావాసుల చానవుల మ, వోవీరుండు వీ. డభేద్యు.డ్రై. *వధియించున్.. 

అని త శ్చఖావంబు సెప్పి యిం|దుండు రోమళున కి ట్లనియె ,మునీం|చా 
నీవు మ_ర్త్యలోకంబునకుం బోయి ధర్మజుం గనీ యతనికిం దత్సహో 

దరులకు' నంతోషంబుగా నాయొద్దం జార్జుం డున్నకుళలవ్నార్త్వ యెజం 

గించి భీష్మ [దోణకర్షాదిపీరుల *నోర్చునట్టి దివ్యా(న్త్రుం బులు 2వడసె నతండు 

మీయొద్దకు వేగంబ వచ్చు వగవ కుండుం డని చెప్పి నావచనంబున . ధర్మజు 
నఖిలతీర్థసేవ సేయం బంపు మట్లయిన నవేతదురితుండై. *యఖిలమహీ 
రాజ్యంబు వడయు నతండు “*తీర్థాభఖిగమనంబు సేయునపుడు ళనీవాతనికి 
సవీోీయుండవు గమ్మని యిం|దుండు రోమశుం బనిశె నిట ధృతరాష్ట్రం 

డర్షును దివ్యా(స్త్రులాభంబు. బారాశర్యువలన చెణ్ంగి పర మీవ్యాకుల 

వాదయుం జై సంజయున కిట్టనీయె. 

874. 

875. 

876. 

877. 

1. 'నమున్నతిన్ = అల. స. 

1. వనుమతి నతిగర్వితు లైన - చ. వీ. శ. ష్య; వసుమతీఖనన - ఓ. జ. ల. న. 
2. జగతీభారకారణంబు లైన-డ. శీ, మస్తుర్ణులై - శ. వ. 

1. వీరుల వీ డథేద్యుడై - కొన్ని (పతులు. 2. నిర్జించున్ - ఇ. రు. ల. 

1. జయించు నట్టి = ఎ. డ. ఏఓ. వడసినాడు, వడసినవాడు - అని పాఠములు; 

లి. యశేవ - కొన్ని |వతులు. _4. తీర్ణనేవ = ఉ. ఒ. చ; తీరగమనంబు = పెకు 
॥ , థి @ ఆ 

(పతులు. 5. నీవువానికి - అ. ఊ. ఎ. వ. ఓ. జొ. ద. 6. యుండ వగుమని, 

వై యరుగు మని _ అని పాఠములు. 7. 'వ్యాకులిత = అ. ఆ. ఇ. ఈ. ఐ. ఓ. 

గరు. డ. త. చ. ల. 



976. 

979. 

ల80. 

౪81. 
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. నురసమూహాంబుతో మరరాజు నోడించి *ఖాండవం బెక గాటీ కాల్సియున్న 

పీరున కఖిలాబ్టివృతవనుంధర గల రాజుల నోర్చి పరా|క్రమమున 
న|గజు రాజన్మూయాధ్వర మనిచిన యధికసమర్థున కర్దునునకు( 
5 పబలనింహమునకు. బ క్కర వెట్టినయట్లు "దేవతలు నెయ్యం బుతోడ. 

ల (ap 

. బరము౦ దొట్టి పాశుపత మాదిగా దివ్య, శరము లిచ్చి రను శౌర్య మెసంగ 
ని ( ఆ బి 

నట్టినరులడు యోధు(డై యున్నపాండవ, వరుల 5 జనయు 
నంతవారు6 గలం. 

. వారికి ధర్మువు దప్పని, వారికి "ద్భఢవచను లై నవారికి విమలా 
బారుల కెద్దియు! బడయంగ, దూరమె పాండవుల. బోలుదుఆె 

పీరు లొరుల్, 

. వారలతో విిగహించి దుర్యోధనుండు దనకు దన జాంధవులకు సుహృ 

జ్ఞనంబులకు హోని 2చకి దాని రె. 

కం త ml 2 . పర్వతములు వ(జీపాతాహాతిని బోక, తక్కునేని నిం దత నయుిదివ్య 
నిశితబాణతతుల నిశ్శేష మగూోననం బరులనై న్య మెట్లు |బదూక నేర్చు. 

878. 

879. 

830. 

౨51. 

1. కాండవం బొక్కట -ళ. 2. బొక్కట- ఈ. ఐఎఓ.డ త. శ. హ బొక్కండ-వీ 
వ్, లా) వేచికి = ఎ. ప. ఓ. 5క.ర్వు.ల. 4. యాధ్వరం బునిచిన = ఇ. ఉద; 

'యంబున నిశిపిన = ఎ ఏ- ఓ; యాధ్యరమున నున్ను నధిక - ఈ. ఐ. త; యాధ్వర 
మునిచిన - వీ. శ.వ. 5 .[బెౌఢ -ఎ. ఏ. ఓ (బౌఢి సింహమునకు = న్య ([ప్రబిల= 

వీ, శర. ప. స ళ; వాచి వార్చి భాతి, చాతి - అన పాఠములు గలవు, అర్థము 
-విచార్యము 6 రట్టి శౌర్య మెనగు - పెక్కు (పతులు, 7, డజేయుడై యుండ, 

డధికుడై యుండ, డసాధు్యడై యుండ - అని పాఠములు. 8. జెనకు నట్టివారు - 

ఇ. ఉ. డ. వీ. శ, ష. 

1. దృఢ, మిత, హిత, నుత, [వియ, బుత (వచన్నులై న) = అని పాఠములు ; 

మానధను-లై న వారికి _ ట. 

1 కునుం దన వాంధవులకును - ఎ. ఏ. డ. &. తెచ్చుకొనియె - ఆ. ఘే. 

1. పాశాభివాతి బోక - ఆ. ఇ. ఉ. ఓ. ర. ఠ. ల; పొతవాతిం బడక - వీ. శ, వః 

పాతనిహతి వెరదక్కెనేని _ ఊ; పాళాభిహతివెర - ఈ. 2. చేతి - కొన్ని 

(పతులు. లీ. గాక, నాగ - అని పాఠములు. కశ కు బోర = ఇ. ఊ. జ. వీ. 

శ. షమ. ళు 



§2 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

82. వ. లయ+ా!లోదితసవా| సకరుకిరణబులం జరా చరంబులు ద_న్రంబు లగునట్లు 

పార్టు జాణంబు లం జేసి దుర్యోధనాదులు దుస్సృవాతావంబు*. బొందుదు రని 

దుఃఖిశుం డెన ధృతరాష్టునకు సంజయుం డి ట్లనియె. 

. ఈనున దుర్యోధన దు, శాసను 1A. బాండవులకు సభలో నెగ్గుల్ 

2సేసిన విని వారల నను, శాసింపంగ *వలవ దనంగ జనదే నీకున్. 

. నీ యుపేవం చేసీ దుర్యోచేధనుచేత దుర్ద్యూతపరా జితుల్లై రాజ్యంబు విడిచి 

పాండవు లరిగి -కామ్యకవనంబున నున్న6 గృష్టుం డనేక రాజనమన్వి 

తుం్టడె వారియొద్దకు వచ్చి నీ కొడుకులు చేసిన 2నికారంబునకుం గృహా 

పరిభవంబునకు దుఃఖతుం డె కడు నలిగి మీకు *నెగ్గుసేసిన దుర్యూధనాదుల 

దూషించి గజపురంబున ధర్మరాజు రాజ్యాభిషి. క్తుం "దేయుదు ననియు 

రాజసూయంబు - సేయునాండిం ద్మపస్థంబున నై నె న విభూతికంకు విశేష 

విభూతి గావింతు ననియు [దుపద సృంజయ శేశయ ధృష్టద్యుమ్ను బల'ేవ 

సాంబ సాతంకి, పభ్వతుల సమవంబునం బలికి సతగరసమయు లైన పాండవులచేత 
గ్రా ఫ్ 

సంరంభని వారితుం డె పార్థుసార థ్యంబునకు( | బార్చితుం డ య్యెనని 

వింటిమి. 

. పడుమూడేండ్లుం బోయిన, బదునాల్లగు సండు ఘనులు పాండవులు జగ 

'ద్విదితముగ నుత్సహింతురు, వదలక రణమునకు( గళవీపురస్కృతులై . 

ల్రరిలి. 

998. 

884. 

886. 

క. లోగ, లోద్దీపిత - అని పాఠములు. 9. నబొందుదురు _ వెకు (పతులు. 

1. లప్పాండవుల, లాపాండవుల = అని పాఠములు. 2. సేసిన చారలు వారిని 

శాసింపక వగల బొగుల జనునే నీకున్ - డ. కి. వల దనంగ జనదే మీ (నీకున్ = 

వీ, శమ 

1. ధను దుర్ద్యూతంబున, ధనుదుష్టద్య్యూత ంబున- అని పాఠములు; ధనుచేశ దురూ ద రక ప్ప దర 
తంబున - ఈ. ఉ, ఐ. ఓ, త; ధనదుర్దూూత = వొ. వీ. శ,ష, 2, నిష్కారణ 

వెరంబునకు - ఠఈ=-ల.స, ల నెగ్గు నేసిన - ఈ, ఐ. ఒ. చ.త, వీ. శ. షః 

నిటు వేసిన _ వా. 
య + | 

1. మూజేడులు బోవుడు - చ. జ. ర.ల.ళ.వ. 9. నాల్గవ యేట _ జ.ల, శ.వ 

8. |చేరిత్నులె = ఎ. వ, ఓ. క. 



- 886, 

887. 

888. 

989, 

$90. 
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. “వరములు వేల్పులశే దు, ష్కరతపమునం బడయుదురు జగంబున *నొరు లీ 

3శ్వురుచే వరములు *వడసెం, గరుణ ధనంజయుండు దనదుకార్ముకళ కిన్. 

. అయ్యర్డును దివ్యశరసంఘాతంబును భీమసేను చిత గదాఘాతంబును నీ 

యు పే జాని ర్హాతం బును గారవపరికయంబునకుం గారణభూతంబు లనిన 

సంజయున కు ధృతరాష్ట్రం డి టనియె. 
అ ౧ 

|| క్ 
, వ ద్దని జాత్యంధుం డని, బుద్దివిబాను( డని నన్నుు6 బు,త్తుండు బలద 

రోద్దతు(డై మెచ్చం డసం, బద్ధంబులె కాని వినడు పలికినపలుకుల్ . 

. దుర్యోధనుండు 1దుర్చుద్దియని యేమి సెప్పవలయు ఫీష్మ (దోణవిదురాదుల 

2 సాందదింపక కర్ణ 3శకునుల నా ప్తులం -జేసికొని వారివచనంబుల నెగడు నే. 

డి, న యర్ (| 
నేమిీసేయుదు నని ధృతరాషస్ట్రూడుమిన్నకుండె నిట పాండవులు పార్టు 

మనలుటకు దుఃఖతులై . 

. పాండవేసింహ మర్దునుండు పాండుయళంబు వెలుంగుచుండ నా 

ఖండలు దొట్టి నిర్ణరనికాయముచేత వరంబు గాంచి యె 

న్నం డిట వచ్చునొక్కొ సుజనస్తుతు నాతని. |వీతి( “జూడ నె 

న్నం డొకొ *కాంతు మంచును మనంబున గోరుచు నుండి రెంతయున్. 

లిర6ి. 

80రె. 

889. 

890. 

1. వరములు = అధిక సంఖ్యాక పతులు; తిరముగ ఎ వా.నం. వ. నరరీ, 

చారీ - అని పాఠములు. శీ. శ్వరు చేత వరము - కొన్ని (పతులు. 4. వడ 

సెను = కొన్ని (పతులు. 

1. జాత్యాంధ్యుండని అడ. 2. సం బద్దోక్తు లెకాని . ఎ. ఏ. ఓ. ల. 

1. దుర్చుద్దినేమి, దుర్చుద్దులేమి - అని పాఠములు, 2. నాకర్థింపక = ల, 

8. శకుని దుళ్ళానను (నై ంధవు) నాప్తులం జేనికొని - కొన్ని (పతులు. 4. సేయు 

వాడ - వీ. శ. మ. ర్, డూరకుండె - ఉ. డ. 

1. సింహుడ = ఒ, బా. ఠఈ.డ.ద.ల. 2. జూచు బన్నం డొకొ, జూచు బన్నం 

డొకొ _ అని పాఠములు; తోడ నెన్నం డొకొ - జొ. ద. వీ. శ. వ. లి. కందు 

మంచును = ఉ. బె. ఘ. 



94 

901. 

992, 

898, 

ఇ 
0). 

శ్రీమదాండ్ర మహాభారతము 
లో 

అట్టి యవసరంబున యయుధిప్పిరునకు ఖీముం డి ట్లనియె. 

మ ధ్యాక్క-ర. 

నీ పేనిచేళశంబున నరిగి పార్గుండు నిష్టతో దపము 

మానుగా( జేయుచు నున్నవా౭ జేల మసలెనో రాక 

వాని ధర్మస్థితుం బాసి యున్న యివ్వర్ష ముల్. యుగస 

మానంబు లై నవి మనకు నతని *సమాగమకాంత. 

. మణీ పాండవేపాంచాల వీరుల జీవనంబు లాశనియంద నిలిచినవి తదియ 

"ళ్లు జా] శయబలంబునం బరుల జయించి ధరణీరాజ్యంబుడీ బరి| గహింత మని 

యున్న వారము. గావునం గాలయాపనంబు సేయక యర్జునుం దోడొని 

తేర జనార్దనో రా బనిచి నియోగింపుము.్ 

లవి. 

898, 

l. ని ర్రేశంబున - కళ. ప. చెక్కు తాళప్యత (పతులు. 'ఛందన్సు చింత్యము. 

2. రుయా లం న. కి. ఇచ్చట నఖండయతి లక్షణము తోచును. దీని నెవ్వరును 

' మార్చలేదు. బక్క (తిలో మాతము ఇట్టున్నది. 

సన్గుమనంబు కాంత = జ, ఉ, 

గమనిక _ శ. ష. |[పతులంరును, ఇ. జొ. గ. తాళప్మ్యత (పతులందును, 
సమాగమన శాంతున్ - అను పాఠము వైకొనబడినది. ఇచ్చట ఛందస్సు నమ 
న్వయ మగుట లేదు. 

1. పొంచాల వీరుల జీవనంబు - శ. షమ. కొన్ని |పకుణు పాంచాల యోధుల 

జీవనంబు = ఈ. ఐ. ఘ. త; పాంచాల యాచవ'వీరుల _ వా. వీ. భుజబలా శ 

. యంబునం = అ. ఇ, ఒ; భటబల సంశయఃబువం = ది; భుజా [జ] బలంబును = 

ఆ. ఈ, ఉ. ఎ, వ.క, ఘు త; భుజ బల సంధంభంబి నా|శయించి, పరులజయిం చి 

నము[ద వేలావలయ వలయితమహీచ,కం వైన రాజ్యయి - గ.ఠ ల న. 

లి, జనుభవింతమను, బనుభవించి సుఖింత మను = అని పాఠములు, శీ, రాబనిచి - 
“పెక్కు [వతులలో లేదు. 

5. ఈ వచనము తరువాత, ఆ.క. గ. ఠ, ల. స లయందు ఓక పద్యమును ఓక 

వచనమును అధికముగా గలవు. 

ఘను( డగుచున్న కృష్ణుండును గవ్వడియున్ వడి. దోడ్పడంగం టే 
ర్చినను నుయోధనాదులను. జెచ్చెర నంగరభూమియందు( జు 

ల్కన వధియింతు నాదు భుజకల్పిత ఘోర గడావిఘాత (విభూతి) మ 
రన నిజగా[త పర్వత పరంపరలున్ గతభన్మమై ( తగభగ్నమై ) శెడన్. 



994. మ 

ఆరణ్యసర్వము లా ప్రథమాశ్వాసము 95 

సమయాబ్దంబులకం లు ముందర మహో త్సాహంబున౯ బాహువి 

[కమ మొప్పన్ విజయుండు సేను6€ దగ సం| గామంబులో నేక-కా 

9 అగ 5 | 
లముోనం చాధ్భత రా ష్ట్రజాధముల చెల్లం జంపి భూచ[ కరా 

జ్యము సేకొందుము కౌరవేంద మురజిత్సిఖ్య[పసాదంబునన్ . 

పే905. వ. 1 సత్య భంగ౭లీతుండవు గావున నీ వింద యుండి పదుమూ డేండ్లుం _జలిపి 

96. ౩. 

శీ97. క. 

పదంపడి కరిపురంబునకు వచ్చి రాజ్యాభిషి క్తురోడ వగుము దుష్ట్రద్యూత ౦బున 

మనరాజ్యం బపవారించిన నుయోాధనుండు *సుచిర | పతిష్టితుండు 

కాకుండ నిప్పుడ యద్దురాత్ము దూషింతుము నికృతిపరుల నిక్ళతినచేసి 

నిర్జించినం జాపంబు లేదు సర్వ|పకారంబులను శ తువుల జయించి రాజ్యంబు 

సేకొనుట రాజులకు విధిచోదితం జైన రాజధర్మంబ యనిన కీమసేను 

మవోసంరంభంబునకు! సంతోషించి ధర్మనందనుం డాతనిం దన్నపైకిం 

దిగిచికొని మూక్చాఘాణంబు సేసి యి ట్రనియె. 

అనలునకు గాడ్పు దోడ్రై నయట్టు లింద్ర, తనయునకు నీవు దోడై నం 
దడయ కాజ్ 

శేరి 'రిపులకు |బతుకంగ( బోల చై న, *ననఘ యిది *కోపమునకు 
నననసరంబు. 

పదుమూేడేండ్లుం బోయిన, బదపడి పార్టుండు నీవు బరన్ఫపతుల దు 

ర్శదుల వధియించి విజయా, స్పదజాహుల రగుండు ధర్మ పరిరకుకులై_ . 

94. 

శీళిరి. 

896. 

897. 

అని భీమసేనుండు విజృంభించి ఛార్శరాష్ట్ర్రుల తోడి కయ్యంబుసకు కాలు 

[తవ్వుచు (దువ్వుచు) నంతకాకారుండై మణియు ధర్మత నయు నవలోకించి (య) 

సాధారణ వచనంబుల నిట్రనియె, 

1. నుజని, నయిన, నునొగి _ అని పాఠములు. 2. లోనన్ ధృతరాష్ట్ర - కొన్ని 

(పతులు. 8, ఖ్యూాభి యోగంబునన్ = ద శం షః ఖ్య[వభావంబునన్ = డడ. 

1. సమయభంగ- ఈ. ఉ. ఐ, జె. ఘ.ళ, త. వ. ఖీరుండవు -ద. లి. డవు 

గమ్ము = టి. డద. ఉం సు పతిష్టితుండు, సు పతిస్టిండు - అని పాఠములు. 

5. దూషింతము, దూషించెదము = అని పాఠములు. 6. నంతోషిల్లి, సంతసిల్లి = 

అని పొఠరములు, 

1. బోరి = సెక్కు [పతులు; బొనగ - వీ. శ, వ; బోర = వా. కొన్ని (పతులు. 

వ నరయనిది = రు. వా. వీ. శ, వష; ననఘ యిది - పెక్కు [పతులు. 

లి, కోపమునకు సమయంబుగాదు = క. 

1. జేడులు = వీ, శ. ష. కొన్ని [వతులు, 



0! శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో - 

898. వ, ప నెట్లును సత్య భంగంబు సేయుట కొడంబడ నోప నని ధర్భ్మతనయుం 

1ఢనుజు శననునయించె నని జనమేజయునకు వై శంపాయనకథితం చై న 

పుణ్యకథ యతోరమణీయంబుగాను. 

899. క. విరుదాంకథీమ ఖీమే, శ్వరకృతేకృత్య పసాద సౌజన్యగుణా 

భరణ పరగండభై రవ, పరన్భపమణిమకుటఘటిత పద *బుధవినుతా. 

400. ఉత్సాహము. | 
రాజవంళరత్న రాజరాజ దేవ నిత్యల 

మ్మీజయాభిరామ ధర్మమిత్త, "మి, త్ర,విద్వదం 

భేజవనపయోజమి త్త త్త భూరికీ 0 కౌముదీ 

రాజిత (తిలోక నిఖలరాజిలోకష పూజితా. 

గద్యము. ఇది సకలసుకవిజనవినుత నన్నయథట్ట[పణీతం బై న (క్రిమహాభారతంబునం 
చారణ్యపర్వంబునందు. బాండవవన పవేళ ౦బును, గిమ్మీరవధయును, గృప్ట 

పాంచాలాభిగమనంబును, *ఓసౌంభశాఖ్యానంబును నిం|దకీలాభిగమనంబున్యూ, 

₹ై_రాతంబును నర్పునుతపళ్చరణంబును, నీశ్యరుత్రోడ 

యుద్దంబును, బర'మేశ్వరుచేతం బాళుపళతా(స్త్రంబు వడ 
యుటయును, లోక పొలసందర్భనంబును, స్వర్గ 

_ గమనంబును, నూర్వశి శావంబును, దేవతల 

న "వలన. దివ్యాన్ర్రలాభంబును 
నన్నది | పథ మా శ్వాసము. 

న న 

$ఏ89...  డుఖీమునకు( గోపోపళమనంబు(జేనె - ఇ. ఈ. ఐ. ఘ.త. వీ. శ.మ.. 2. ననూన 

'  యించెనని _- అ. ఆ. ఊ, ఏ. ఓ, బొ, క. ద. ల. కొన్ని [వాత్మవతులు. 
లి. రమ్యుంబు గాను యు కొన్ని (పతులు. 

899, 1. నిత్య| వసాద . కొన్ని (పతులు. 2. విబుధనుతా - పెక్కు [(వతులు; 

400. $.భూరివిద్య్వదం - ఆ.క.చ.వీ. ళ.ష, ౨. భోజినీ పయోజమిత ౬ ల 

రీ. రాజ - ఆ. ఎ. వ, ఓ. 

401. గద్యము - 1. పౌభకాఖ్యానయబును = ల. వీ. 2 గైరాతంబును నర్జును 
దివ్యా(న్ర్రృలాభంబును నన్నది - పెక్కు తాళ షత (పతులు; అర్జును తపశ్చరణంబు = 

ఊర్వశీ శాపంబు - మున్నగు నంశములు విడువ(బడినవి. శి. నర్దును దివ్యాన్తు - 

కొన్ని పతులు. 



ఆరణ్యపర్వముం - ద్వితీయాశ్వాసము 

శ 
క్షే ఆ క్, (శ్రీరమ్య ధర్మనిత్య 

(వారంభవిభాసి రాజపర మేళ్వర భో 

రారిమదకుంభఖికుంభ వి 

__ చారణిదారుణకృపాణేదకిణవాస్తా. 

నం. శ. 498. 29 

వే, శీఅక్కథకుండు శౌనకాదిమహామునులకుం £జెచప్పె నట్టు కిసాంత్వన 
వచనంబుల _ ఖీమసేనునకుం *గోపాటోపోపశమనంబు గసేయుచున్న 

ధర్మ రాజునొద్దకు బృహాదశ్వుం డనుమహోముని వచ్చి విధిద్భష్ట్ర విధానంబునం 

బూజితుండయి వి|శ్రోమించి యున్న నమ్మునివరునకు ధర్మతనయుం డధర్మ 

పరులయిన "పరులచేతం దమపడిన ని కార (పకారం బంతయు సెఆింగించి 

యి టనియె, 
cn 

l. నిత్యధర్శ = ఎ, వ, ఐ, ఓ, ఘ, త. వీ, నునికిత _ ఎ. వ. ఓ. ల. న;వివారణ = 

భు. ఏ. ధరవర _ ట; ధరనీజ = ఈ. ఐ.ళత.. 

!. అక్కధికుడు - వెక్కు (పతులు, లి. చెప్పినట్టు సాంత్వ _ కొన్ని [వశులు, 
లి. శాంత వచనంబుల ౬ వెక్కు [వతులు. ఉవాచ సాంత్యయన్ రాజా. శీ. 29.26 

భం. 4. గోపోపశమనంబు - పెక్కు పతులు. 5. సేయుచున్న యెడ బృవా 

దళ్వుండు - ఈ; ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. త. 6. యముని _ ఆ. జౌ. రు.ల. 7. కార 

వులచేతం = ఎ. ఓ. గ. ల. నళ. రి. నిరాకరణ = జొ. నిరోధ - అ; వరిభవ - 

ఆ. ట; నికారంబంతయు - ఊ. జ. 
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తి. క, పుడమియు రాజ్యము బంధుల, విడిచి మృగావలులః 1ేగలసి కీవిపినంబులలో. 

గడుకొని మాయి ట్రిడుమలల బడినీన్భపులు గలశె *యొరులు పరమ 

డ్ మునీం|చా. 

4. వ. అనిన !నయ్యుధిష్టిరునకు బృహాదళ్వుం డిట్లనియె. 

5. క, దేవనములై న యనుజుల,తో విపులతో రథాలితో వచ్చి యర 
ణ్యావాసము నేనెదు ధర,ణీవల్లభ నీవు ధర్శనిష్టితబుద్దిక౯. 

8, క, నరినుతు(డు దొల్లి నలు( డను, ధరణిళుడు జూదమాడి తన*విభవము పు 

మ్యరుచేత నోటువడి కయొ,క్కరు(డ కరం బిడుమ( గబడండె ీకాననసీమ౯. 

=౨ ధొర్భరాజానకు బృవాదవ్నంండు సోలో పాఖ్యాం నంజు సెన్నుఖి = 

7. వ. అనిన "నది యెట్లని ధర్మనందనుం డడిగిన *బృవాదశ్వుం డిట్లనియె నివ 
ఛెశ్వరుం డయిన వీరసేనుని కొడుకు నలుం డనీవా. డనేకశాజూహిణీపతి 

యనవరశతాత|పియుం డ జేయం 52 న తనతేజంబున నెల్టరాజుల జయించి 

- (బవ్నాణ్యుండయి (బహోగ్మ _త్తరంబుగాం (బజాపాలనంబు 'సేయుకీచుండ.. 

8, పగిది ఎల; గవిసి- ఈ. ఐ. .2, వివృతవనములో - ఉ. కి. నృపులు _ 
“పెక్కు (వతులు; నరులు _ వా. మరికొన్ని (పతులు. కీ. చెపుమ = ఊ; తొరల్సి-ట. 

న. ధర్ముళాజునకు - = పెక్కు [వతులు. 

ర్, 1. వర నీవధికధర్మ - ఆ. ఇ. యు. ద, స 

6. 1. వరుడు - పెక్కు వతులు, ౨, రాజ్యము - పెక్కు (పతులు. 8. యొక్క 
కుడు  ఒ ల. 4, కడున్నిడుమ = గః "ర. బడియె అ ఇ. ఉ, ఎ. వ. 

గుడిచె _ గ, 6. కాంతారమునన్ అ. ఈ. ఎ. ఐ. ఓ. గ. త; కౌరవులలోన్ _ 

ఇ. కం దం ల. సః? ఘోరాటవులన్ = ఊ. ఘ, న, 

7... 1. వినియది. యెట్లని - అ, ఆ. 2. ఆతనికి. బృవాదశ్వుం - కొన్ని (వతులు. 
లీ. చెప్పె. = చెక్కు. - . (ధైతులు; చెప్ప(దొడంగా క... 4. వాండు సత్య 

వాదియు ననేకా., పతియు ననవర.. .ప్రియుండునునై - అ. ఈ. ఎ. వ, ఓ. క.త. 
'అవపియన్సత్యచాదీ మవోన తాహిణీపతిః _ 8 = 50 ౫ భం... 5. జై. నశేబులున - 
కొన్ని (ప్రతులు. 6. చున్నంత - కొన్ని (పతులు. 
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నీ. అట 'విదర్భాధిపుం *డై న భీముం డను వాం డనవత్యు(డై |వతము లోలి 
సలుపుచు దమను *డ న్సన్నునిం బత్నియు చాను నుపాసించి తద్వరమున 
ధమయంతి యనుకూంతు క5దమదాంతదమను ల న్ఫుతులను సెబడ 

వికుతీగుణాఢ్యుం 
డందు. గన్యారత్న "మగు దమయంతి డానత్యంతకాంతి రూపాభిజాత్య 

, శీవిమల గుణసమృద్ది $వెలుంగుచు సురసిద్ద, సాధ్యక న్య లట్టీ*సఖులునూర్వు 

రొలసి తన్ను6 గొలుచుచుండ:గ మహి నొప్పు చుండె నధిక 

విభవయు కి తోడ. 
అంత. 

. నలుగుణములు దమయంతికి, నలునకు దమయంతి!గుణగణంబులు జను లి 

ముల బొగడుట నిరువురకును, వెలసె మనోభవవికారవి భమ 2వెదలన్. 

. ఒక్కూనొాండు నలుడు దమయంతీ'గుణబద్దచేతస్కుండై మదనానలంబు 
2సహింప నోవక 3 వమదవనంబున *నముండునంత నంతరిక కాంశావోరావళి 

యుం5బో లె వాంసావళి యవనీతలంబున ీకవతరించిన. 

10. 

ll. 

1. విద ర్భేశ్వరుండైన - ఒ; _విదశ్భాధీశు డైన - ఆ. జౌ. క. విదర్భావిభుండై న - 
శమ... ౨. డగు థీము(డనియెడు -ల. లి. డన్సంయమి _ అ. $4. దమ 
యంతీం దమందాంతం దమనంచ సువర్భనమ్. 50.9 5. రమనాంత _ శ.మ,న. 
మున్నగు (ప్రతులు. దీనికి మూఅము కనంబడలేదు. 6. బలాఢ్యు = ఈ. ఐ. త, 
7. మైన యా దమయంతి యత్యంత _ కొన్ని (పతులు. 8. విపుల గుణ - ఊఉ; 

వివిధగుణ - గ. ౪9. వెలయుచు - ఉక. జ. ల. 10. నతులు మార్వురొలసి _ 

శ. మ. చెక్కు (పతులు, 11, జేసి - కొన్ని పతులు. 

1. చెక్కు (వతులలో. లేదు. 

సద్దుణంబులుజను = టి; శుభగుణమ్ములు జను - చ; గుణము నానాజను - అ. 1- 

ఎ. ఏ, ఓ. క. 2&2. మడరన్ - స; మడలన్ - కొన్ని (పతులు; ఎడలన్ - క, 

1. గుణానుబద్ధ = కొన్నివతులు; గుణనంబద్ద - ఊఉ; గుణానుబంధ = యు. ల, 
8, శమింవ నోపక = న్వు సైరింపనోవక -స.ల, లీ. పురోపవనంబున - ళా; 
[వమదావనంబున = ఆ. శ.ష. 4. (గుమ్మరువాం డంతరిక = అ, 9, ఉ, న; 

(కుమ్మరుచుండ నంత నంతరిక - ల. ల్. బోని - ఈ. ఉ. ఐ. త; బోలె నత్యంత 
శుభవర్షళోభితంె - గ, ఘ.న.ల.. 6. కరుదెంచిన, కరుగుదెంచిన _ కొన్ని 
(పతులు. 
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15. 
hE 
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Wy 

ఆ, 'వీరసేనమతు(డు 2వీరుండు ివాంసల, నడ బెడంగు. జూచి నగుచువాని 
మ్ ఉనెగచి యెగచి “యందు నెగయకుండ(గ నొక్కా, కీవాంసం 

బట్టుకొనియె నతిర యమున, 

ఆ దాని విడిచి పోవథీగా నోప కఅచుచు, నంతరిజీమునను హాంసలెల్ల, 
విండుగట్టి తిరుగుచుండె “వాతోద్దూత, శారదా క్రళకలచయముంబోలె: 

. అదియును దన కృమ్మను జేశ్వరుం డపాయంబు 1సేయుంగా 2వగచి మనుష్య 
కేవాక్యంబుల నిట్లనియె నయ్యా యేను నీకుం |బియంబుసే నె నిద నివ్భాద 

యేశ్వరి ర యెన దమయంతిపాలికిం బోయి నీగుణంబులు *చానీకి వర్ణ ంచీ 
_యక్కూన్య యన్యుల క్నపే పకింపక నీయంద బధ్దానురాగ కయగునట్టుగాం 

4 జేనెద. 

అనిన విని వాంసీవలుకులు, దనహృూాదయంబునకు నమృతధారాే పాొతం౦ 

బునుబోలె “నె న నృహీనం, ద దను( డనురక్తు. డయి ీవిడిచెం ' 

_ "దడయక దానిన్. యూ 

29. 

18. 

14. 

1. 

. ఓ. వీరనేను కొడుకు _ జౌ. గ. ల. 2. వేడుక = అ. ఆ, ఇ. ద. లి. నలుండంత- 
న శ వెగిచియేచి_ ల; నెగచియెగిచి ౨ తి. నూక. 5, వేడ్క నేయకుండ- 
౬ వేడ్కనెగయకుండ ఓ 6. యంచ గుల, 

ఓ జాచి. ఆయు. 2. గానేర- ఎ. చ,యు.ట; గానక యబచుచు ద; 
గాంజాలక.= ఘ* ల, స. లి, మందువాంస = అ. ఈ.ఐ., ఓ.త.ల. 4. వాత 
విధూత = గు 

1. సేయునని - పెక్కు (పతులు; నేయునోయని _ స, క; సేయునశా. చుట, 
ళ్. శ వ. వి, వెరచి - ఒ. జబ. ల; వెజచి వగచుచు _ ; దలచి వెబచుచు శ; 
వగచివెబచి -_ ఆ, 'క. జట. లి, వచనంబుల = "పెక్కు తులు, శీ. దానికి ౨ 
ఈ. ఊఉ. ఐ. త్, వ్రతంలో 7 లేదు; చాల వరి ంచి = దొ; దానికి? (బియంబుగా ~~ ల 

చానికి వర్షించి = డొ; శ, ర్, నెవీకఢ సేయకుండ = ఉ; న చేశింపకుండ వ. 
వ. జొ. ర 8, మై యుండునట్లు కేనిక - బొ, 

1 అనవీని వాంనము వలుకులు అర, ౫, వచనము ఎడ. చట. శ, లీ. సొగం_ 
చె. ఘు న, శీ, దనర = భు, శీ. నందనయందనురక్తు = టు 6, యనిచె.బా. 

7. దానిని పీతిన్ ఓ దద్దయుదానిన్ అన. 
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16. . వ. *అంచపిండుతో నదియును *విదర్భవ గరంబున *కుం బటిచి యం దుపవనంభున 

సఖిజనపరివృత మై యున్న దమయంతి *యంతికంబునీకు వచ్చి వివారించు 
6చుండె నంత 7వానిం జూచి పరమీకౌతుకమ్మున. 

17. శే. ఒండొరులం "గడవంగ నయ్యువిదలెల్ల, బజచచి యొక్కొక్క 
2కలహాంన.( బట్టోకొన(గం 

తెలువముగ నందు దమయంతిచేత (6 బట్టు, వడియె నలుచేత 

ఓవిడువంగం బడిన గివాంస. 

18. క. దమయంతికి నలునకు సం, గమకారణదూత యైన కలీహాంన మనో 
జ్ఞ మనుష్య వాక్యముల న, దమయంతికి 2వార్ల మెనంగం చానిటనియెన్ . 
(Se (0 ౦0౫. ౧౧ 

19. వ. నీహృదయేశ్వరుం డైన నలు నొద్దనుండి వచ్చితి నపారపారా వార "పర్యం 
తానంతమహీితలంబునందు నాచూడనిరాజు లెవ్వరులేరు నసర్వీగుణసౌంద 
ర్యంబుల *ఉనెవ్వరు నలుం బోలరు. 

౨0.. శే. నీవు నలునకు. 1 బేర్మితో 2దేవివై నం శగాక నీసముజ్జ్వ లోరూపకాంతివిభవ 

5నిత్య్య సౌ భాగ్య భాగ్యాభిజాత్య "భద, లతణావలు లవి సఫలంబు లగుసె. 

16. 1. వాంసపిండు = క. వా. ళ. కొన్ని |[వతులు; అంచపిండు - ఎ. ఏ. ఐ. 
ఓ. త. ౨. విదర్భాపురంబు - వా. ళ; విదర్భానగరంబు-ల విదర్శనగరీంగ త్వా... 

50.21. శి. కుంబరచి - అ. శ. షు; కుంబోయి - ఉ; కుంజని - ఇ. ఘ.ల; 

కుంబిర తెంచి _ ఊ. చ. ఠ. డ. 4. పాలికి _ శ.ష. 5. కు వచ్చి-పెక్కింట 

లేదు. 6. చున్నంత వానిం - ఆ. ద; చుండునంత - అ. ల. 7. చానిం = 

కొన్ని (పతులు; నావాంసలం - గ. న; హంనల _ శ. ప. రీ. కౌతూవాలంబున - ఆ. 

క్షే, 1. గడవ గనియు నువిద - ఎ. 2. వాంనంయబు - ఈ. ఐ., త.ళ.న.' .లె. కొనిన = 

కొన్ని (పతులు. 4, తా పట్టుబడిన = ఇ.ర్వు. 5. యంచ న, 

18. వాంసయు నొప్పు _- బె. గ. &, నెనరు పుట్టతగ - గ; వారు మెనగ - ఠ. 

19. 1. పర్వత మహీతలంబు = ఎక్కు (పతులు; పర్యం తానంత నకల = ల, న; పర్యంత 

పకల మహీ = ల. 2, వలయంబున = ఈ. ఐ. త; చ|కంబున - ల, కి. గుణరూవ 

సౌందర్య్యంబుల = వక్కు (పతులు. 4. నెవ్వరు నానలుం - జె, 

20, i. బట్ట ంపు = అ. గ. నెమ్మితో - వక్కు (పతులు; [పీతితో = ఆ. ఏ. ఓ. జొ, క. 

| 2. చేవియెన - అ. ఇ. ఉ. ఎ. రు. లి. రూఢి నుజ్జ్వలమైన నీరూపవిభవ - స; 
గాని = ఉ. ల. 4. తను - ఏ. ఓ. ర్. నిత్య సత్య. సౌ భాగ్యాభి = మ.గ.డ.ల. 

6. భోగాఖి - ఇ. ఎ, ఏ. ఓ ట. 7. పుణ్య -- స. పెక్కు |వతులు. ర. లివి ౬ 

ఇ. ఉ. ఘ. ట, 
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81, వ. నీవు నారీరత్నంబ వాతండు పురుషీరత్న౦బు గావున మీయిద్దఅసమాగమం 

*బన్యోన్యళోభాకరం కబగు ననిన విని నం|పా_ప్తోవాదయసమ్మదయె దమ 

యంతి దాని కిట్టనియె. 

22, మధ్యాక గరం 

ఆరాజుగుణములు నాకజీంగించి నట్టులు నన్ను 

నారాజునకు నెణింగించి కరుణ నాయందు గావింపు 

మారంగ ననుడు నివధివిషయమున కరిగి యాహాంస 

వీరసేనజునకు దాని గుణరూపీవిభవముల్ “సెవె. 

లిప్ . అంత. 

24. చ. నలదమయంతు లిద్దణు మనః పభ వానలేబాధ్యమానులై_ _ 

నలిపిరి దీర *వాసరనిళల్ విలనన్న వీనందనంబులన్ 

నలినదళంబులన్ * మృదుమృణాళములన్ ఘనసారపాంనులం 

దలిరులీశయ్యలన్ సలిలధారల( జందనచారుచర్చలన్. 

21. . 1. రత్నంబవుంగావున -- ఇ. ఈ, ఏ. ఐ. ఓ. ౨. బన్యోన్య సౌఖాగ్యళోభన నా 

ఊ. స.భ; బనో్యోన్య సౌభాగ్య శోభా = క. జ. లీ, బగుంగావున నీకును (వియం 

బుగా, జెప్పవచ్చితిన నిన -౬ఒ; బనిన వినీ = ఠఈ. మ. శీ. హృదయమై = ఊఉ. త, 

శ, మ. (సమ్మద లేదు). 

2కి.  1.నట్టుల = అరు, ద, లి, చేళమున కరిగి - శ. వ. చెక్కు (పతులు. 
కాని యిచ్చట ఛందస్పమన్వయమగుటలేదు. కి. విభవంబు _ అ. గ, క, బొగడ- 
ఉ. ఘ; నుడివె న, 

28. 1. ఏ. ఒ. జౌ. గ. (పతులలో లేదు. 

ల్ల, 1. దవ్యామానులై _ఒ బాధ్యమానుత్రై __ న, ల. "పెక్కు (పతులు; బాధ్య 

మానలై - వా. 2. తాప విలనద్దివనసంబులు నందనంబులన్ = జౌ; వానర. 
వశస్థితులై శిశిరోపచారముల్ గ. లీ. సౌరభంబులన్ = ఏ. ఓ. ల; చంద 
నంబులన్ యు. 4. దును మృణాళ ఓ. ర్, సజ్జలన్ = కొన్నింట, 



కీఫ్, 

26, 

27. 

వ, 

రా 

ఆరణ్యపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 108 

'ఇట్లిద్దటు నన్యోన్యరూవగుణశ్రవణిసంజాత। పీతులై - యుండునంత నంతః 
కరణీసంతతీమనోజాతసంతాపవివర్జ వదన మైన యాదమయంతిం జూచి 
భయీసం[భమా" కాంతలై. నఖీజను లి నకో్కమలివృ త్తాంతం బంతయు 

భీమున శకెణీంగించి యిట్లనిరి. 

= కలవాంసన పలికినపలుకులు గుణియించు వడి చానిపోయినివలను చూచు 

బలుకదు శీనఖులతో *లలితాంగి మిన్నక యలయుచు నుండు చా 

నమదినంబు. 

జారువిభూమణావోరోవివోరళయ్యా సనభోగంబు లందు విముఖి 

'యయి కీశేయు(బగలు ని|దయు *నెప్పు జెటుంగక దమయంతి 
నలుండను ధరణినాథు 

* నంద బుద్ది నిలిపి కందర్ప బాధిత, యగుచు నున్నయది ధరాధినాథ 

0ధరణివతుల నొరుల నురుగుణాఢ్యుల విన, నొల్ల చెంత విభవయు కు లయిన. . 
. అనిన విని ఖీముం డేమి!సీయుదు నెవిభధంబున నముహీవతి 2నిట శావింవ నెవ్వి శ్ర 
నగూోనోయని చింతించుచు సం(పా_వ్రయావనీ మయైనకూంతుం జూచి యప్పుడు 

మ 

25. 

27, 

ఇట్లన్యోన్య = కొన్ని (వతులు; ఇవ్వీధంబున నయ్యిద్దరు నన్యోన్య అదో; ఇట్టయ్యిరు 

వురు - ల. -2. నంతర్చితులై వ. ఐ. ఓ. త. లీ, నంతత - ఈ. ఐ. ఘ.త. 
[పతులలో లేదు; నంజాత - ద. 4. మనోజ నంతావ - చెక్కు (పతులు. 
5. దమయంతిం - "పెక్కు (పతులు. 6. సంభాంతలై ౬ అ. ఇ. ఒ. ద. జ. 

7. (కాంత వృాదయ లగుచు = శ. ష; (క్రాంత వృాదయలై -క. చ. వీ. 
8. జనంబులెల్ల - ఆ. గ, చ. జ. వీ, శ 

1. గణియించు = వా. కొన్ని (పతులు, ఏ. వలనం జూచు _ సం. 1-449. 

శి. చెలులతో _ ఈ.గ.త. 4. పలుమారు లలితాంగి యలయుచు - అ. 
5. విభూపణవోర - అ, ఉ ఊ. ఒ. జ, అ. 6. శయ్యాది వివోర భోగంబుల 
యందు -ఏ.ఓ. ల. ". లీలల యందు జా. 8. శేయివగలు రు. శ. ర. 
9. నొప్పు నెరుగదు = కొన్ని (పతులు; నెప్పు జెటుంగక - శ. శర. మ. సం. నూ. 
10. యొరుల ధరణి వరుల = బౌ, 

1. చేయువాండ -గ.ల. వ. నిటకు -ఘ.ల. వీ. రి. నని కొన్ని [వతులు, 
4. యగు = అ, ణ్, ద్, రు. 
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28. 

29. 

80. 

81. 

లిపి, 

"లిక్ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

, ఆ వై దర్భుండు నిఖిలధ, రావలయమనము లోన? గలుగు 'రాజన్యుల నా 

నావిషయాధిశ్యరులను, రావించెం దత్స్వయంవర వ్యాజమునన్ . 

. మనుజేశ్వరు లెల్లను బో, రన దమయంతీస్వయంవరమునకు నొవ్నం 
జనుదెంచిరి ౩ నై న్యస్యం, దనఘట్టన నవనితలము దల్హడపడంగన్ . 

. ఆఅసనమయంబున6 బర్వతనారదు లనుపురాణమునులు భూలోకం బెల్లం 

(గుమ్మరి యిం|దలోకంబునకుం బోయిన నిం|దుండు వారిం బూజించి 

భూలోకంబునం కుశలం బడిగి యిది యెట్లు ధర్మపరిపాలనపరు లై ఏరులై 

రణనిహతులై న రాజు లమయలోకసుఖంబు అనుభవింప నతిధథులె_ యిందు 

లీకు నింతకాలం శబంయ్యు రానికారణం బేమి యని యడిగిన నారదుం 

డి ట్టనీయె. 

నరసిద్ధపాధ్యవిచ్యా, *ధరసురకన్యకలక౦ొ దమయంతియ సుం . 
దరి దాని సుస్వయంవర, మరురై వర్తైల్లు చున్నయది యిప్ప మహిన్ . 

. అందులకు ధరణి. గల నృప, నందను 1లెల్లను ముదంబునం బోయుడు 2వే 

డృం దమలోం కీగలవాంబూోను, |గందును లేకున్న వారు గడు నెయ్యమునన్ . 

అనిన *నిందుండుము లోకపాలవరులును దదాలోకన కౌతుకంబునం 

'గనకరత్నర మ్యదివ్యవిమానారూఢు గ్ అయి "*చనువారు ముందట దమ 

శి0. 

81. 

లీ2, 

కేం బరంగు - ఉ. ఊ. ఒ. జె. క. గ. జ. స. ళ. 

1. తత్సమయంబున ౬ పెక్కు (పతులు తత్స్వయంవరసమయంబున -- ఆ; 
అయ్యవసరంబున ఆట, 2, కుశలం బడిగి - పెక్కు (పతులు; కుళలవార్త 

యడిగి _ వా. వీ. శ. ప, శీ, యేల - కొన్ని (పతులు. 4. కింత కాలం 

బయ్యె ల్లు (పౌ. వాక్య. 20.21. 5. బయ్య - వా. కొన్ని (పతులు; 

బయ రాని = ద 

1.నుర .ఆ.డఊ, చ, 2, ధరకన్య లకం మ. జూడ --గ.ల; ధరకన్యలకం శు 

మిగుల - ఊ 

1, లందటును _ వ. ఓ. తి. ౨. కోర్కిం ఈ. ఐ. త, కి, గయ్యంబును లా 

ఈ. శ. న. 4. లు [గందుగ -. కొన్ని (పతులు. 

1. అనిన విని యిం|[దుండు లోక పాొలవరులుం చానును-ల; లోక పాలురుం చానును= 

. ఉద. 2. నిం[దుం డనల యమ వరుణులతోడ-ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. లి. నూత్న రత్న- 
అ. ఆ. ఎ. ర్వు. 4. ఖచిత = ఇ. ఉ. దొ.భఘ. ర్. డయిఎ ఈ. ఐ. త. 6. భూలోకం 



లో, 

తీర్, 

వర్. 

జా. 
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యంతీస్వయంవరంబునకుం బోయెడువాని నాదిత్యులలోన విష్ణుండునుం 

బో ల _చేజోధికుండై నవాని ననన్యసా ధారణరూపవిభ వంబున రెండవ 

మన్మథుండునుంబోని వాని నలుంగని యంతరితంబున ”విమానంబులు నిలిపి 

భూతలంబునకు వచ్చి వాని కి ట్రనిరి. 

. నిత్యసత్య|వత నివ భేళ నీవు మాీకమరంగ దూతవై యభిమతంబు 

 నీయుము నావుడు జెచ్చెర *నట్టుల శచేయుదు మజి నాకు( *జెప్పుండు మీర 

కలెవ్వార లేను మీకిస్టంబుగా దూత నై యేమిసేయుదు ననిన నతని 

కమ లేశ్వరుం డిట్టులనియె నే నిం|దుండ వీరు దిక్చాలురు విదితయశులు 

. ధరణి నొహప్పుచున్న' దమయంతి క6ముస్వయం, వరము. జూచువేడ్క 

వచ్చియున్న 

వార మీవు "మమ్ము వారిజాతికి నెలీం, గింపు కీనామభేయకీ_ ర్తనముల. 

. అట్లయిన నకో_మలి మాయందు6 దనివలచినినాని వరియించుననిన 

నిం|దునకు( గృ తాంజరియె నలుం డి ట్సనియె. 

ఎణీ(గి యెజింగి నన్ను నేకార్థ'సము సేతుం, బాడి యయ 

యిట్టిివ నికి బనుప 

ననిన నుత్సకుండవై. యేల చేసెద, నంటి చేయకుండ నగుసోయింక. 

IS-cc 

84. 

లిర్, 

86. 

బునకు వచ్చి - వా. వీ.ళ కొన్ని (పతులు; చనువారు ముందట _ క. జ. 
లూ! 

' దమ విమానంబులు -- పెక్కు (పతులు. ae Ue 7 2— 

1. కరయంగ -- వ. ఓ. చ. ల. 2. నేనట్ట - ఆ.వె, | లీ: చేసెద = క్కు 

(పతులు. 4. జెపుండ -- కొన్ని (పతులు. 5. లెవ్వరు “సము హాని. ల. రదత్స్య 

 యంవర --ఉ.గ.ల. 7. పోయి -కొన్ని (పతులు. రి. మా మదీయ కీర్తన 

ముల స. మణ్ కొన్ని ద్రతులు.గ్ల cen =. UG DES 

1. వలసిన-కొన్ని (పతులు. 2. వారిని _ ఒ. జా. శ. ప 

1. సమచిత్తు -- న. “పెక్కు పతులు; సమవృత్తు -- చ; సము మీకు _ శ. వ; 
సమవేతు --ళ. ర, (పౌ. వ్యా. శబ్ద. 115. సం. 1. 259. పౌ. శబ్ద. 115. 

2. పనియు - పెక్కు (పతులు; పనుపు -- ఎ. రు, ద;పనులు - అ, ఆ, జ.' 

8, నీకు - పెక్కు (పతులు, 
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ల్, 

88. వ, 

శ్రీమదాంధథ మహాభారతము 
ల్ 

“నిన్ను నిత్యసత్యనిరతు6గా నెణింగి యి, క్కార్యమునకు వలను గలుగు శుటీ6గి 

ఓవనుప వలనె దూతభావ మవేజించి, దేవహీతము దీని. వేద్రిర్పవలయు. 

ఆంయుధీయనురకితం బయిన రాజగ్భహాం బెట్టు సొరనగు నని శంకింప 

వలవదు *దమయంతీనివేశంబు |పవేశించు నపుడు నిన్నెవ్వరు వారింప 

. శీనోడుదు రనిన శ|కువచనంబుల *నశంకింతుండయి నలుం శడప్పుడ ీవిదర్భా 

రకా 

నగరంబున"కుం బోయి యొక్కరుండ దమయంతీగ్భహాంబు సొచ్చిన. 

_: నలండు ధమయంతియొద్దవ దోవదూతయై వోవ్రలి == 

సం. -రీ._ ల్ [0 

. వాంనచే( దనోవినినంతకం'బిను రూపవిభవాతీశయమున *వెలయుదాని 

సురకన్యకల క్యట్టిమురు చి రశతకన్యకాళిచే. బరివృత యైనదాని 
హృదయేశు(డైన తన్నెప్పుడు వినుచున్కి *నలయ కాశ్వాసిత యెొనడాని 
దమయంతి. జూచి కందర్పశరావిద్దు. డయ్యె నలుం డంత నతని. జూచి 

. యిత డపూర్య్విమనుజు( జెందుండి వచ్చెనో, యనుచు నుదరిపడి 
లతాంగు లెల్ల 

చాసనములు డిగ్గి యప డభ్యుద్గత, లై లై_ర మనములందు ీవార్ష మెసంగ, 

87. 

86. 

89, 

1. వనిచినాము . ఆలె, బి, దీర్పు మివుడు = కొన్ని (వతులు; దీర్చు మీవుడు = న; 

దీర్చు మనఘ - న. 

1. ఆయువిద నురతితంబయిన = కొన్ని (ప్రతులు. 2. దమయంతిగృవాము - ల. 
శీ. నోవరనిన _ ఈ. ఊ. ఐ. జ, త. ల. 4. నిశ్ళంకితుడయి - కొన్ని |వతులు. 
5. డొక్కరుండ _ళ,. వీ. ష. 68. విదర్భాపురంబున - చా. ళ. కొన్ని 
(పతులు; విదర్శ్భనగరంబునకు = ఏ. ఐ. ఓ. త. ల. 7. కరిగి = వెక్కు[బతులు. 

1. విన్నయంతకం'మొను = వెక్కుప్రతులు. 2, నురూవ - ఈ. ఉ. వ. లి, శయ 
ముల = కొన్ని (పతులు, 4, వెలు(గుదాని = స, .వెక్కు.[పతులు, 5, కంచు. 

అ. ఊ, ఎ. ద.ర్వు. 6. సురుచిరకన్యకావలిచేత బరివృతి కలుగుదాని - ఓ, ల, 

7. నలతకు సాస్పదంబైనదాని = ఇ. ఈ. ఏ. ఐ. ఓ. గ. త. ల. 5. నన్నలు€ 

డంత = కొన్ని పతులు, ల, మదను = చెక్కు| పతులు, 10. నుదరివడి _ 

"పెక్కు (పతులు; నదరిపడి = వా, 11. యపుడు (పత్యుద్గత లై ర = వీ. ళ. వ. 

12. డభ్యుద్గతులై 8 - కొన్ని (పతులు. 18. వారుషమెసగ = ఠ. 



40. 

41. 

శీల, 

48. 

44. 

ఉర్, 
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వ. అంత, 

క. దమయంతి మనోభవనిభు, నమ లేందపతిము . దినకరాభు *నుధారుక్ 

సము వరుణనద్భశు ధనదో,పము *నశ్విసమాను నిషధవతి( జూచి నలున్. 

. వారిరువానేత మదన, పేరిత యె లజ్జియుడిగి భీతిల్లక బృం 
చారకమూ ర్తికి రాజకు,మారున కిట్లనియె ఓ మందమందమృదూ కిన్. 

వ. నీవు మహానుథావుండ వెవ్వండ విందుల కేమికారణంబున నేకతంబ వచ్చితి 

విది యత్యు| గశాసనుండై న మదీయజనకుచేత సురతితం బగుట నెవ్వరికి? 
బ్ౌరనశక్యంబు దీని నెవ్వరు నెజటుంగకుండ ఏ-నెవ్విధంబునం జా చ్చిత్రివి 

నాకు మనోజ వేదనావివర్ణనుండ వెన నీళజరీగటింగింపు మనిన చానికి 

నలుం డి ట్లనియె. 

. పను దేవదూత *నింతి నలుండను, వాండ నింద జదపూన వరుణ యములు 

నీస్వయంవరంబు 'నిమ్మితోం జూడంగ, నరుగుదెంచి నన్ను నబలోమున్న. 

. నీయొద్దకు. బుత్తెంచిరి, మాయం *దొక్కారు నఖీష్టమతి వరియింపం 

దోయజముఖిం |ారక్జింపుము, మాయందటకును [బియం -బమర్చుము 

3 దీతిన్ 

41. 

45. 

శీ, 

శీర్, 

1. సుధాభృత్సము = కొన్ని (పతులు; సుధాభూసము = న, కొన్ని(పతులు. £. నళ్వి 

నిసమునినిషధ _ కొన్ని (పతులు. 8. జూచె - వెక్కు[ పతులు. 

1. నేతి _ శాళషుత్ర[పతులు. ౨. విడిచి _-ఉ; యురివి- ఇ. ఎ. రు. ల; యుడివి, 

యొదవి, యుడిపి-అనియు పాఠములు. లి. మధురమంద - కొన్ని (పతులు. 

1. వత్యు[గ = కొన్ని|పతులు. 2. నెట్టు చొచ్చితి- ద. శి. జొచ్చితి నాకు = 

కొన్ని (పతులు. 4. గు శెటుంగవలయు చెణీంగింపు సునిన_కాన్స్ [వతులు; గువిన 

వలతు - కొన్ని పతులు. 

మూలమునందు కుజేరుండు లేడు “ చేచాస్త్వాం[పాప్ప్తు మిచ్చంతి శ|క్రో౭గ్ని ర్వరుణో 

యమః” చిత శిలా పతి పుట 94 వవపర్య. శి. మున్ను - కొన్ని (పతులు, 

ఇ \ 

1. దొక్కరుని మోవామతి-ట, 2, బొనర్పుము-కొన్ని [వతులు. లి. నెమ్మివ్- 

చ. డ. 



శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
స్నో 

కరి వ, అనివంచినం “ద్యత్ససాదంబున నమ్యులచేత నలతీతుండ నై వచ్చితి నిండా 

దులకుః [బియంబు సేయు మనిన నవనతవదన్ణ్య్హె దమయంతి దొఠ్త 

సచేత నలుని విని వానియందు బద్దానురాగయె *నవయుచున్న యిది 
తేయపు డతని నలుంగా నెజింగి తద్వచన| శవణదుఃఖాయమానమానన 

cn 

రువోజ. “వనేడ నించాదు లేడ వారలకు నెప్పుడు |మొక్కుదు నేను నీధనము 
భూనాథ నీగుణంబులు వాంసచేత+ బొలువుగా విని మనంబున నిల్పియున్న 
దాన భవన్నిజీమి త్రమున నిట్లఖల ధారుణోనాథసార్థంబు *ఉం౮ావింప. 

ర నిప్పు వలనె లోకఖ్యాతకీ ర్వి కరుణించి పతిబుద్ధి. కావింవు మిందు. 

45. వ. "నీవు దీని కొడంబడనినాండు రజ్జువిషూగ్నిజలంబులం “ఛాణపరిత్యాగంబు 

చేసికొందు ననిన చానిం జూచి నలుం డి ట్లనియి. 

49. మ త్రకోకిలము. 

భూరిసత్తు పులు సర్వలోకవిభుల్ విభూతి"సమృద్దులి 
ద్థోరీ కేజులు నిన్ను. గోరుచు నున్న వా రమరోత ముల్ 
కారిపాదరజంబు6 *బోలనివాని నన్ను కమనుష్యు సం 

సారి. గోరంగ6 జన్నె నీకుం (బసన్నులై సుర లుండంగన్. 

శకి క్షే ద్మత్చపాదంబున - వెక్కు[ పతులు; ద[త్పభావంబున = వా. వీ. కొన్ని ప్రతులు. 2. నవయుచు నప్పు డాతని -ల, లక, యప్పు డాతని నెటింగి _ కొన్ని 

శ్ర? క. వ్ వేల నిం[చాదు లేల _ స. కొన్ని పతులు. 2. మి తంబున నఖిల = కొన్ని (పతులు; మి త్తంబున నత్యఖిల - ఘ.ఠ. లి. నాధుల తవిలి రావింప_ బో, 
క. గావింవ ౨ న. కొన్ని (పతులు, ర్. గాన య్యెవలసి = కొన్ని (పతులు. 

నీ వొడంజడుము ఒడంబిడనినాడు _ ఆ. ఇ. ఎ.ర్వ్చు, ౨. | వాణంబులు' విడుతు 

న. 

1, నషగు _ కొన్ని [వతుజు. ౨. కీరులు వెక్కు[పతులు. లొ, వారు నురో శ్రముల్ - వెక్కు పతులు. కీ. జాలని - క. క్ర మనుష్య సంసారి _ కొన్ని 
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క, దేవతల క।పియంబులు, *గావించు మనుష్యు లధమగతు లగుదు రిలం “ 
| 

గావున కివారి కఖీష్టము, గావింపుము నన్ను. * ba గావుము' తరుణీ, 

. అనిన దమయంతి నయనాంతర్షళిత వాప్ప ధాలాక లితక పోలయుగళ 

యగుచుం జెద్దయుం (బొద్దు త చింతించి నీయభి ప్రాయంబునకు నిరపాయం 

బయిన యుపాయంబు గంటి నిం|చాదులు నాస్వయంవరంబునకు వచ్చెద లేని 

వారోసన్నిధీన నిన్ను వరియించెద నట్టయిన నీకుీనిర్షోషం బగు ననిన నలుండు 

లోకపాలురపాలికిం రేయి దమయంతి"కిం దనపలికినవిధంబును రీదనక్రు 

దమయంతి *వలికినవిధంబును 'జెపె ప్పె నంతం బుణ్య తిథినళ| తేళళుభముహూ 

_ర్రంబున ధమయంతీన్వయంవరంబు 11 పవర్తిల్లిన, 

. చశనలున కాని నలినధ్రళకనే త వరియింవ, దళ్లై చూత మనుచు నమరవరులు 

కినలువురును గడంగి *నలరూపమున వచ్చి, రాస్వయంవరమున కతీరయమున. 

ఛీ0. 

51. 

శప, 

శకి, 

1. కునవకారము ఎ ఉ. ఊ. ఘు. జ, ౨, గానించు = కొన్ని (పతులు; గావించి _ 

"వా. కొన్ని (వతులు; గావించిన మనుజు లథమ - కొన్ని (పతులు. _ లి. వారికి 

నిన్నము - కొన్ని (పతులు. క. గరుణ = గ. ల. 
లు | 

1. ఛారాకలితకపోల _ వీ. శ..ష; కణకళాళకపోల = వా. మున్నగు (పతులు; 

కరాళ _ కొన్ని [పతులలో లేదు. ఏ.-మొ వగచుచుం ఇ. ఈ. ఉ. మఘ. చల. 

8. విచారించి _ కొన్ని పతులు, శ, నన్నిధానంబున - భు. ర్, సంతోవమంబగు- 

గ; నిర్జోవ (త్వ)ంబు _ ళ. 6. జని - కొన్ని (పతులు, 7.తో ౫౪. ర.దమ' 
యంతి తనతో - ఇ. 9. (పతివచనంబు లిచ్చిన = జౌ; యు త్తరంబులిచ్చిన - ఈ. 
ఐ. త. 10. శుభముహూ _ర్తంబున = కొన్ని (పతులు, 11. (పవర్తిల్రై నంత _ 

ట్రీ. &; [పవరి రించిన m= ద, ద. 

1. నలునికాని యురుల నలినాకి _ కొన్ని ప్రతులు. వి, నేతి = శాళవ్యత (పతులు 

రి, నలువురనం గడంగి - ఊ. 4. నలురూపమున- వ. ఓ; నలురూవముల = అ. వీ. 

ర్. ముదమున _ పెక్కు (పతులు, 

1. "ెక్కు ప్రతులలో లేదు; అట్టి యెడ కొన్ని|పతులు. 



5డీ. సీ. 

ఢ్రీమదాంథ మహాభారతము 
నో 

దమయంతి శేసితపుష్ప చామాభిశోభితపా న్రయె చనుదెంచి యంబుజాత. 
యమ్మ హోత్సవదర్శనాగతరాజన్యినివవాంబు నీకించి నెమ్మితోడ 
నలువురు వేల్పులు నలు లేదొట్టి యప్పుడేకాకారులై యున్న నందు నలుని ' 
'నేర్పరింపంగ చేర కి చాదులను నలు నెణు(గు నుపాయమిం కెద్ది 'యొక్కొ 

- యనుచు సంళయాకులాత్మ యై సురలార, *నలు నెలుంగు విధము 

నాకు.(జీంయుి. 

డాత్మీరూపధరుల రగుండని పరిదేవ, నంబు సేసె దనమనంబులోన. 

55, వ, దేవతలు చానిపరిదేవనంబు విని కరుణించి యనిమిషలోచనంబులు నస్వేద 

56. క. 

గాత్రంబులు నొప్ప నవనీతలంబు ముట్టక యాసన్ను లై నిలిచి రంత లోక 
పాలురును భూలోకంబునం గలరాజలోకంబు నవలోకించుచుండ. బుణ్య 
శ్లోకుం డయిన నలు ధర్మవిధానంబున వరియించి దమయంతి తదీయ 
స్కంధంబున శీనుగంధికునుముదామకంబు వెట్టిన. 

"దేవతల సాధువాదము, తో "వి పాశీరవంబుతో బహుతూర్యా 

2రావంబుీలు సెలాను జా, *రావారరవంబుం బోలె ననివార్యములై_. 

రీత్తీ, 

ర్ర్, 

56, 

1. నవ = ఉ. 2, విభవంబు వీతించి వెలయునంత _ శ. వ. లీ. దొంటి = ర, 
4. నలుని రూవెలుగగ నాకుం-ఘ. ల్. రూపధారు లగుడని - డ. , 6. వరిబేవ 
నంబు6 జేసె నాత్మ నంబుజాతీ - స్వ పరివేదనయిజేసె = డ, 

1. నకుం గరుణించి _ కొన్ని (పతులు. '2. నలుని _ కొన్ని [పతులు; నలునకుం 
దదీయస్కంధంబున సుగంధనుమడామంబువెట్టి దమయంతి వరియించె - ట. 
లీ. సౌగంధిళ కునును దామంబు వెట్టిన _ స; సుగంధ కుసుమ = పెక్కు పతులు, 

1; వివన్వ నీ రవముతో _ ఈ. ఎ. ఏ. ఓ. యు. త. అః విపుల వేదరవంబుతో = ఆ; 
విపస్వ స్మి రవము దుతబహుతూర్యారావంబు లనంగం గడు చా-న. 92. శావం 
బులు చెలంగె కడు _ =. ననిచార్యం బె. = బట; శావమ్ము నిలయం గడు. * .ననివార్యం | 

లైల. లీ. లెనగొంగడు-ఇ.. 4. శావారరవమొ యనగ విరాజితమయ్యెన్ - 
ఇచ్చట పారావార శబ్దమును, పార--అవార అనునట్లు పదచ్చేదముచేసి ఉభయ 
యతిగా సమన్యయముచేసి కొనవలెను, | 
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టీ 

=వి నలుండు న్ధాయంవరోలజ్దదైన దయయంతిం బొండీయగుటి == 
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వ, ఇ ట్లపూర్వన్వయంవర లబ్ద యన దమయంతి నత్యంతవిలాసంబుతో వివాహాం 

బైన ేయానలునకు *నిందుండు వానియజ్జ ౦బులయందు నిజీరూవంబు? 

" జూపను నగ్నియు వరుణుండును వానసోోవల-చినీచోటన రయగ్ని జలంబు 

లు త్చా"దింపను ధర్ఫుండు ధర్మువునంద వాని బుద్ది కివ ర్తి లను వరంబు లిచ్చి 

'దేవలోకంబున కరుగువా దుర ద్వాపరంబుతో వచ్చు కలిం గని యెందు 
లకుం బో యెదవని యడిగిన నిం|చాదులకు గలి యిట్లనియె. 

కే. అవనిలో దమయంతీ స్వయంవరంబు, "వి _స్తరిల్లుట విని కడు వేడ్యతోడ 
నేను దమయంతిచే వరియింప౦ *బడుదు, నని శితదర్థినై యరిగద నానం జేసి. 

. అనిన నందటు "నగి నీవందుల కేలపోయె దది *ముందర నిర్వృ_త్తం బయ్యె 

నక్కోోమలి యొరుల నెవ్వరి మెచ్చక నలుం డనుకివాని వరియించె ననినం 
గలి కరం *బలిగి యన్నలునకు దమయంతికి ర్రాజ్యవిభవపరి త్యాగంబును 

బరన్పరశీవియోగంబునుం చేసెదనని నిశ్చయించి "వాని నకరతుం గా 

7. 

రి, 

ఛీ, 

1. నన్నలునకు = ఊ. 2 నిం|దుండు కరుణించి ((వసన్నుడై) వాని = కొన్ని 

[వతులు. ఏ. రూపంబుతో వావిర్భాగంబు గొనను = శ. పష. 4. వలసిన ఎ ఆ. 

ఊ. జొ. 5. యప్పుడ = ఈ. ఏ. ఓ.క.ర్సు. 6. యనలోదకంబులనుత్చా 
దింపను _ చ.శళ,మ 7. దిల్లను-ఉ.ఏ.ల. 8. వర్తిలను ధనదుండువాని 
ధననంచయంబు లకయంబులుగాను వరంబు లిచ్చి అత, షస, పెక్కు [పతులు. 

ధనదుడు దమయంతీస్వయంవరమునకు వెళ్ళినట్లు ఆధారము లేరు. 

బి నరిల 
అ= (0౧౧ 

వష 

ంగ = ఏ, ఓ. గ.రు. న. 2. గాంతునని- ఉ.ఘ. 8. తదర్ధమై - 

1. నొండొరులం జూచి నగి = కొన్ని[పతులు; నొండొరుఆఅ మొగంబులు చూచి _ ఇ. 

ల. 2. మున్ను నిర్వ త్తంబయ్యె = కొన్ని[వతులు, 8. రాజును _ ఉ; భూపతి _ 
ఇ. ఈ, ఓ. ఐత, రు. 4, బలిగి యేను రాకమున్నె తీవరపడి నలుండనువాని 

వరియించెనా మంచిది. ఇంక నాచలంబు మీ రెరుంగ వళి పో పొండు. ఇంక నే 

నన్నలునకు దమయంతికి _- జె. ల. రాజ్యపరిత్యాగంు - ట. వీ. శ. మ, 
6. విపయోగంబు = ఉ. వ. చవ వియోగశ్చేశంబును గావించెద - న. కొన్ని 
[పతులు. 7. పలికి వారల వీడొని భూలోకంబునకు వచ్చి యన్నలుని నతర 
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ఎలో 

నెణీంగి యకంబులం జొచ్చియుండ శిద్వాపరుం *బనిచి 'నలుసేయుచున్న 

యళ్వ మే ఛాదికా నేకభూరిదదిణమవో క్రతువులయు _జపహోమదానాది 
వివిధే-పుణ్యక ర్మంబులయు. గారణంబునం ీజొరనవసరంబు గానక 

యంతరం బన్వేషించుచు. బెద్దకాలం ీబుండి ఇయొక్క-నాం డతండు కృత 

: మూ(తుండయి ఎలోవస్పర్భనానంకరంమునం చాదశెచంబు సేయ నుఆచి 

సీనంధ్యో పాసనంబు చేసిన నుపలజ్టావసరుం డయి Wg లి *నలునందు. 

|బవేశించి పుష్కురుం డనుీవాని “పాలికిం బోయి త న్నెజీింగించి నీవు. 

నలునితో జూదం'బాడి వానిరాజ్యంబును సీసర్వన్వంబును నొడిచికొమ్మని 

20చైవ్పి తానును వానికి విప వేషంబున సహోయుండయి యతంబులు 

గొని పుష్కురునితో నొక్కటం జని నలుం గాంచి నీవు *£ీమాతో. జూదం 

చాడు మనిన. . 

. ద్యూ తార్థముేతత్కిత వా, హూతుడీడనై. జూద మాడికుండుట ధరా. 

"పేతం బని యభిముఖుండై , యాత నితో నలు(డు జూదమాడం *ఉడంగెన్. 

68. 

తుంగా నెణింగి = జౌ. ర, ద్యాపరుం. బంచి = ల; ద్యాాపరంబుం బనిచి . వా. వీ. 

చెక్కు[పతులు. ఇచ్చట మూలము. తలోగశేషు బేవేషు కలిర్వ్వా పర మ బవీత్ 

పుట 97. చిత్రశాలపతి. 9. జనిచి తాను నలుండు - కొన్ని (పతులు, 
10. నలుసేయుచున్న = కొన్ని (పతులు. 11. యళ మేభారి [కతువులయు - 
కొన్ని (పతులు. 12, పుణ్య = కొన్ని [వతులలో లేదు. . జేర నవనరంబు-- 

ఈ, ఏ. త, స్వ జెరువ నవనరంబు గ. 1కీ.బుండెనొక్క = ళ; బువేచియుండి.. 

జా 15, నంధ్యాపాననాది (క్రియల నిర్వర్తించిన = ల. స, 16, పావకరుం 
డైన కలి _ జొ._ల. 17. యతనిం బవేశించి - బొ. ఘమ. 18. తద్ జ్ఞాతి పాలి 

కిం _- ఈ. త. 19. సర్వధనంబును = కొన్ని (పతులు. 20. వంచి - ఆ. జ. న. 

21. వృషుండను నవోయుండై -గ. స; వృషుండను వేర నవాయుండై -ల. కలినై శైవ 

వృషోభూత్వా గవాం పుష్కర మభ్యయాత్. వుట 99 చిితశాలా వతి కలి శైవ 

వృషోభూత్వా తం వైై పుష్కర మన్వయాత్. 49-21 పి, పి. ఎన్. ఇచ్చట నీలకంఠ 

వ్యాఖ్య కట్లున్న ది. “గవాం వృషః - అ(త గోళ బ్లో లశ&ితుకణయా అవశబ్ద 

వాచ్యేషు పాశేషు వర్తతే, వృషః (ేష్టః = పాళ(శేష్టో భూత్వా. 29, నాతో- 

స. కొన్నిపతులు; "మాతో - అ. ఎ. జౌ, క. జ. ద. శ; మారాజుతో - వా. 
కొన్ని (పతులు. 

1. గాంగితవా - ఆ. ఇ. వెం. 2. తుండై - ఏ. ఏఐ. యు. అ. లీ. కుండుట ధర్మో 

చేతంబని _ చెక్కు. [పతులు. “4. దొడంగన్ - కొన్ని పతులు. 



(క) 

61. 

ఢి. 

6కి. 

64. 

ఆరణ్యపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 118 

క. కలధనము లెల్ల. *నొడ్డుచున నలయక జూదమున విజితు( ®ిడగుచుండె నిజా 

etn 

పులు వారించిన నుడుగక, నలు(డు కలి|పేరణంబునను వాతమతియె. 

. ఇ ట్ల నకమానంబులు దుర్వ వ్రననానక్తుం డయిన యన్నలుండు వివిధవమ్తు 
2వావాననివవాంబు లొడ్డి పుష్కురున కోటుీవడంబోయిన నెఆింగి ఉప్రౌగ్ర 
[బావ్మాణ్మపధానవరులు దమయంతీపురన్మతు అయి వచ్చి వారించి కి 
నమావేశీపరవశుండై న యన్నలుచేతం [బితివాతు * లయి వలుకకుండి రంత 
దమయంతి చింతా” (కాంతచి త్త త్తయె. 

| ఎంత యోటుివడిన నంతియ జూదం౦బు, నందు. దగులు6 జలము నతిశయిల్లు 
నేమిసీయు చాన నిది యెగ్గునకు మూల, మని లతాంగి దుఃఖితాత్మ . 

యగుచు. 
. అతముల్ పుమ్యరునందు వశ్యంబులై యునికియు నలునియం 

రెండు విధము 
లగుటయు నెజింగి నిజాధిశ్వారున కపజయమ కా ల&ించి నరసిజాత 
భర్త ర్హయనుజ్ఞ ముకాబడసి కివా-ర్రీయు(డకా సారథి. బిలిచి యీస్యందనమున 

“నిం ం|దనేనుం డను నిక్కు.మారకు ్నిం|దసేన యన్మూ.(తు( 

జెచ్చెరను దోడు 

81. 

62. 

రల. 

64, 

1. నోడుచు _ అ. ఈ, గ. 2. డైయుండె-ఆ. ఇ. ఏ. గ.రు.ద. శి. నలుడు 
కలి చురణమున నవహితమతియై - అ. ఆ. ఇ. ఎ. వ. జొ. క. ఘమ. రు. ద. 
ఇచ్చట నఖండ యతి చూడవలెను. 

1. డయి నలుండు - డ. ల, రి వావానంబు లొడ్డి = ద తడు వీ, వడినం 

జూచి _ వ. ఓ. రు త. ల; వడిపోయిన నెజింగి చట. ద. 4. పౌర జన 
(వధాన |వావ్మాణ _ ల. క. వరుండై న యన్నలు చెక్కు ప్రతులు. 6. లయి 
వారింప నలవిగాక వలుక కుండిరంత _ ఆ. జ. 7, (కాంతయె = = ఈ. ఉ. ఐ., కౌ. 
త. ల. ’ 

1 వడియె నంతియ -_ ఆ. ఐ. క. ఊడ. 

1. దోడు విధము గడ. ల, ౨. గుణము _ ఉ. ఘన. శి పార్థేయు(డన్ - 

శ. వ. ెకు పతులు. కాని మూలమున ందు చార్టేయుడని రే కలదు. le 
ల్ల 

బృవాక్సేనే పునర్లచ్చ, వాన్టేయమ్ నలశాననాత్ -- చితశాల్యాపతి వుట ఇ. 

4. మారుని _ అ. జ. ద్ర ఎ రు, 5. నిరదనేనియు. నను _ గ, 
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65: 

87, 

శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 

. కొని విదర్భ కరిగి గుబుకొని మదృంధు, జనులయొద్దం శెట్టి “చట్ట ట్ట 'రమ్మ 

యంచు నెమ్మి. బుచ్చె $5నా_వ్తపురోహిత్య మంతి బాంధవా 

మతముోిగా(గ. 

. నలుండును ధరణీరాజ్యము, . “దల(గ (గ నర్వంబు నపహృృాతంబై న గడుం 

' దలరి దమయంతి దోడ్కొని, వెలువడియె నశేషరాజ్యవిభవచ్యుతుం డై. 

1పురము వెలి మూండహోళా[తములు వసించి, యున్న నలుపాలికెవ్వరు 
నోడి రరుగ 

'జనవిభుండై న పుష్కరు శాననమునం గలికృతద్యూతవి ద్వేష కారణమున. 

వ. “ఇట్లు సర్వజన సళ్కారార్హు అ డయ్యును నలుండు 2నిధిక్భతంబున 'నెవ్వరి 

“వలనను సత్కారంబు గానక జలంబు లాహోరంబుగా( దత్సురసమీ పంబున 

' దమయంతీద్వితీయుండై ియుండి బుభుజాోపీడ సహింపనోపక హిరణ్య 

పత్షంబులతో( దమముందటం దిరుగుచున్న పతులంగని యవి భత్యుంబు 

లగునని యప్పతులం బట్టికొన సమకట్టి తన క“టిన పుటంబు చానివె 
లు లు లు ౬ ర 

. వై_చిన నవి పుట్టంబుతోన గగనంబున శెగసి కీనగుచు విగతవ,స్తుండై న 

నలున కిట్లనియె. 

68, 

67. 

6. చక్క-కొన్ని (పతులు; సరగ = జౌ. వీ; సరగనీవు = శ. మ. 7. రమ్మటంచు =శ, మ. 
8. మరలిరమ్మటంచు మహిత యై తాం బుచ్చె ముం|క్రికాంధ లో వ; యనుచు 

ననిచి వుచ్చె - మ; యనుచుం బంచి పుచ్చె అ. ఇ. క. ఘ,. చ. ద. 9. చాక్ళ- 

అ.'ఒ. 10. బొంది శ. ష్క గూడి _ ఉ. ఊ. జొ. గ. జ, డ; గూడ -ఘ.న, 

1. దలువుగ, దలుపుగ -- స; డళమును నైన్యంబు నపవాతంపై న గడున్ - జో; 

దలపంల —- ఈ. ఐ. ర్లు త. ల. 

1. పురివెడలి ఎ. ఏ. ఓ. ల. 

1. ఇవ్విధంబున సకల -- ఈ. త. ల, విధికృతంబున ఈ. ఐ. ఓ. త. |పతులలో 
“లేదు; దై_వకృతంబున _ ఊ, కి. యుండి - ఆ. ఒ. యు. త, (వతులలో లేదు. 

4. పిపానలు -- కొన్ని (పతులు; వేదన _. ఉ. 5, యవి తమకు -- ఇ. ఈ. ఉం చివ 

అప్పతులు ఎ ఏ, దష. గ. 6. చె - కొన్ని [వతులు; పుట్టంబు —- ఉ. ఊ. 

7. తోడన -- ఈ. ఊ. వ. ఐ. చ. జ. ద. 68. నగుచు -అ. ఇ. గ.య్లు. (వతులలో 

- లేదు. 
యు 



80. 

69, 

70. 

71. 

ఆరణ్యపర్వము __ ద్వితీయా క్వాసము కే స్టేక్ 

=౫ సలుండు దమయంతీ నవొతుండా యజోబితిల శోవ్రుట్ ఎ 

సం, 8.58.25 

తే. నీధనంబును రాజ్యంబు నికృతింగొన్న, యతముల మేము 
నీవ్యన్త్ర మవవారింవ( 

బతీరూపులమై వచ్చి పార్టివేం[ద, యవవారించితి మని చెప్పి యరిగ6 జదల, 

. నలుండును వానిం జూచి విస్మయం బంది యీీయకవంబుల దోషంబునం 

గాశేమి నాకిట్టి *దయ్యె ననుచు దమయంతి కట్టిన పుట్టంబు చెఅంగు 

కి~ట్రికొనియి నట్టిద్దణు నేకకేవ చన్రులయి యొండొరుల మొగంబులు సూచి 

దుఃఖంచుచో నలుండు దమయంతి కి ట్రని యె. 

. ఇది దడిణావథంబున, కిదియు విదర్శాపురమున కిది కోనల !కి 

య్యది యుజ్జియినికి. చెరువులు, 2మది నిన్ని టిలోన నరుగ మన శెద్దియగున్ . 

. అడవులలో! నాతో. గడు, నిడుమలు వడినోవ వరుగు మిందుముఖీ యి 

ప్పుడు నీబంధుజనంబుల, కడ కనవుడు. దరుణి శోక గద్గదయగుచున్ . 

. అతని కిట్టులనియె నవనీళ నీవును, నేను జని "విదర్భ నిష్ట లీల 

నుండుదము మృగాకులో | గవనంబుల, కరుగచేల యిడుమ లంద నేల. 

గ 
దం, 

69. 

70. 

71, 

72. 

1, ఇెల్ప నరిగం జదల = ము. 

1, యత దోషంబునం గా కేమి - ల. కొన్ని (పతులు; యలు (పకోవంబునం 
గా కేమి _- నృ యక కోవంబునం గా కేమి ౬ కొన్ని (ప్రతులు. 2. దురవస్థ 

యయ్యు ననుచు = బౌ; దశయయ్యొ ననుచు _- ద. లి. గప్పికొనియె - కొన్ని 
(పతులు. కీ. వ్యృన్ర్రపరిధానులై _ ల. మున్నగు (ప్రతులు. ల్. చూచు చున్నచో- 
కొన్ని (పతులు. 

1. కున్నిది - ఊ. ద, ల; కిల్లిదియయు నయోధ్యకు = చ; కిం దిది - (పౌ. శార. 
25; నం. ౨. తుది నిన్నటిలోన = స. ఈ పాఠమున యతి తవ్పు చున్నది. 

1. నాతోడుతం గడు _ న; ళో నాతోడుత - ల; కడు దుఃఖతయై కడు = ఉ. టి. 

వ, జూల ఎ ఈ. ఏ. ఐ. స. 

1, విదర్భు నింట లీల =. డ; విదర్భయందు లీల = టు, 
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78. 

“ 
క 

ళీ '* 

78 
గ ళీ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము ఏ దొ.౦ ధ్ర 

వ. అనిన విని నలుం 'డవనతాననుండై. నీవెప్పినట్ల ' విద ర్ఫేశ్వరు రాజ్యంబును 
మనరాజ్యం జ యేను దొల్లి యధికై శ్వర్యయుతుండనై యందులకుం 

బోయి ప్పొంధుజనులకు హృదయానందంబు తిచ్చస్సి యిప్పోడివ్విధంబున 

_సర్వస్వహీనుండనై యెట్లు పోవనేర్తు ననిన దమయంతి యి ట్లనియె. 

శే అధికదుఃఖరోగార్తున కౌషధంబు, సురుచిరంబుగ భార్యయ'చూ వె 2యెందు 

_నొనర థార్యాసమేతు(డై_ యున్న చాని, కకైంతలయయ్యును 

_ నాపదోలెలుకపడవు. 
\ 

75... 3 క. అలసి నెడ తన్ని. ఛెడీనాంకలి దప్పియు నై.న యెడల గడుకొని ధరణీ 
తలనాథ పురుషునకు న్మిమ్ముల ఛార్యయీపాచుం జి త్తమున *దుఃఖంబుల్. ' 

వ. కావున . నిది. !మదనుజీవితయనియును నను| వత యనియు ననుకీకంపనీయ 

యనియు .. నన్ను విడువక నాయనుగమంబునీ కొడంబడుమనిన నట్ట 

= చేయుదు, (వాణసమాన వై వెన నిన్నేల విడుతు నోడకుండుమని నలుండు 
స. “దనచేవి నాశ్వాసించుచు కీనొక్కటం జనివిజనం బై_న "విపినంబున నొక | 

సభం గని యందు వి|శమించి పరుసధూళిధూసరస్థల ంబున శయనించి 

మార్గ శమనిమీలితనయనుండ్రై దుఃఖంబునం శీగన్నులువొందకున్న లేచి 

73. 

76. 

ఈ. 

గీ గా గ ణః 

1. బట్ల మైనను = "పెక్కు (పతులు. 2. నుహృజ్జ్బనంబులకు = కొన్ని |పతులు. 

శ, చేయుచుండువాండ నివ్చుడివ్వి =. ఈ. ఐ. క. డెవ్విధంబున సర్వస్వ హీనుండనైై 

పోవ = ల. | 

1. అఖిల _ వీ. శ. షమ. 2. పతికి ల. లీ. శెన్ని యయ్యును - స; కెంత 
_ లాపద లయ్యును - చో. వీ. శ. ష, శీ, నెడగ గడపు = జా. 

1. అలయునెడ డయ్యు నెడ = ఈ. వీ.త, శ, శర; అలసినయెడ డన్సీన నాకలి = డ. 

ఏ. నాకలి దప్పియు _- ఈ. ఐ. త; నాశలి తృప్టయు = వా. మున్నగు [వతులు; 

నాంకలియు( _రృవయు - వీ. శర. లి. పొవు = ఆ. జౌ. 4. దుఃఖములన్ = గ. రు 

1. మదధీన జ్రీవిత - ఊ. వస, ళ్ళ మదనన్యకీవిత - ఇ. ఈ. ఐ. త; మదనుజీవిక _ 

ఎ. ఏ.స శ్వ; [సభ యనియు తీగ రీ. కంపిత = ఊ. జ. టు 

4. కు ననుమతుండవు గమ్మనిన - వా. లీ, శ; కు ననుమతుండవు గావలయుననిన 

విని _ ఉ. ఘ. జ. న; కొడంబడు మనిన = ఈ. వ. ఐ. ఓ. 5, జని చని = ఆ. అ. 

6. నిర్భనంబై న - ఊ. జ. ద. 7. విపినాంత రంబున = కొన్ని |పతులు. ర. గన్నులు 
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ఆరణ్యపర్వము __ ద్వితీయాశ్వాసము 117 

- తనపాదంబులియంతికంబున నతి క్లేశపరవళ యె 10ని దవోయెడు దమయంతిం 

. కోమలాంగి యిపుడు గులుకొని 5పాంసుల స్టలము*ీనందు నిద 

జూచి, 

ఛరణిరాజ్యంబుతో ధనమె ల్లి బరులచే ' నపహృతంబగుటయు *నా 2నా _ప్తమి ఈ 

కింధుజనంబులు( (బక్ళ తిజనంబులు విడుచుటయును మహావివినభూమీం. 

కత్సి తో దనపరి|భమియించుటయు నవ్హు దలంచి ళోకించి యి త్తరుణి దొల్లి 
మృదుళయనంబున మెలంతలు మెలపుతో? నడుగులొ త్త(గ నిద యనుభవించు 

_ దగిలినదియు 
బంకజాడి నాకు భార్యమై కియింతిదుః;ఖంబు వొంచి చె చై వఘటనం చేసి, 

. వీను దీనిదుఃఖంబు. జూడనోప నిట యేనియుం 'బోయెద' నిది నన్ను౦ 
గానక” తనిబంధువుల క యొద్దకుం బోయి *దుఃఖంబులం బొరయ కుండు 
నని విచారించి పోవ సమకట్టి యకో_మలి “మేలుకొనకుండ ” మెల్లన 
దానివ్యస్త్రంబునర్భంబు * సించి తనకుం బరిధానంబు ేసికొని వెలువడి 

77, 

78. 

_వొందకున్న - అ. ఒ. న్య గన్నువొందకున్న - కొన్ని (పతులు; నిద కన్నుల 
_వొందకున్న = ఎ. ఏ. ఓ. ల; గన్ను మొగుడకున్న '- వా. వీ. 9. యంతికంబున 
నున్న దాని నతిశ్లేశ _ ఇ. ఉ; యంతికంబునం గళం వా. ళు 10. ని దంగూడిన _ 
ఈ. ఏ. ఐ, ఓ, త; ని|దపోయిన = ర్వు; నిదవోయిన = ఆ. ఊ. ఎ. ఒ. క. ఘమ. 
చ. జ. ద. ల. 

సై 

1. ధరణియు 'రాజ్యంబు ధన మెల్ల ( = ఈ. రు, €; ధరణి 'రాజ్యంబును ధన మెల్ల (= 

ఆ ఎ. దం చి, నాత్శమి|త = చ. ర.ళ; నార్యమి[త - మఘ. శి. బంధు జనం 
బులి( [బకృతి జనంబుల = కొన్ని (వతులు; బంధుల విప్రుల పరిజనంబుల నెల్ల = అ, 
4. ఐత్ని తో(దనదగు [భమియించుటయు _ సం. 11. 150. 5, పాంనుభూ ల 
క. 6 లందు - అ. ఉ.ల. '". యది = వ. ఓల. వీ. ర. యింత ౬ "పెక్కు 
(పతులు, 9. దుఃఖమునంబొెంచె = కొన్ని [పతులు; దుఃఖములంబడి యె = ర. దె, ద. 

1. బోయిన = గం, ద. అ. £. జాంధవుల కడకుం - రు. ట. అ. కి, కడకుం _ 
ఉ. ఐ. ఓ జె, గ, ద. 4. దుఃఖపడక యుండునని _ కొన్ని (పతులు; దుఃఖపడ 

.. కుండునని = కొన్ని (వతులు; దుఃఖింప కుండునని అ ర. విచారించి = కొన్ని 
(పతులలో లేదు. 6. మేలు కనకండ=- ఈ. 7. మెత్తన-అ. ఘ. జ; మెల్లనలేచి = 
టట. ల. ర, వ్యన్త్రంబు నర్జంబు =. అ; వ న్ర్రంబునందర్భంబు - వా, వీ. మున్నగు 
(పతులు. 0, (వచ్చి అ జ్. ఓ. ఘు; పుచ్చి = టై సి, పుచ్చుకొని = ఊం; గుచ్చి నః 
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79, 

80. 

81. 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
న్ా! | 

ప0కాండెకచేల .!యరిగి దమయంతిేజియందు కిఘునం బై నేతన నెయ్యం 
బనుశీతీ(గం (చెంప శోనేరక కమ్మటి వచ్చి, 

- కలి దమయంతి జావ పసమకట్టు %నారిం బొరి *వాయ నోవం డా 

లలన ను దీర సొవాదబలంబున నిట్టులు 5 రెంటం జేసి య 
న్నలు(డు విమోవాీరజ్ఞుల( బెనంగి గతాగతకారి "మొన యు 
'య్యెలయునుబో ల శీనూఅడక యెొంతయు. [బొద్దు వినిళ్చితాత్ముండై.. 

క. చాల నొక్క రు నిక్కానపాలు సేసి, 2నిష్టురుండ నై*యే నెట్లు నేర్తుబోవన 
ననక కలిచేత నాకృ్ళము (డై ననలు(డు, విగతీకరుణుండై. దమయంతి 

విడిచి చనియె.. 

. అంత దమయంతి మేలుికని పతిం గానక 2శనివసా స్ర్రార్థనోక్ళంతనంబును 

జూచి లేచి నలుగడంగ్ బరికించి భయళోకీవ్యాకులచి త్త యయి. 

19. 

80. 

81. 

10. కొంతనేల . ఆ. ఇ. చ.యు, ట. 11. యరిగి పెక్కు. (పతులు; పోయి -_ 
వా. వీ, 12, యందుల . ఐ. ఓ. త, ల, ఘనతరంబైన --ఒ. స, 14.తన-_ 

"పెక్కు (పతులలో లేదు. 15. తీ వెందింపవేరక _ న. 16. నోపక _ వెక్కు 
(పతులు. 17. దమయంతి కొడకు [కన్ముజవచ్చి ఆల; యచ్చోటికి (క మృుటివచ్చి యా 

కొన్ని (పతులు; (కమ్మటి యచ్చోటికి వచ్చి _. కొన్ని (ప్రతులు. 

1. నమక్చ - ఎ. ల. నూ. 2. సతింబతి; = "వా. వీ. ళ. - పెక్కు (పతులు; 
AR) 

పొరింబొరి.-వాయ. తి. ఛం. కొన్ని (పతులు. శీ. వాయంజూల = అ. ఎ. ల. 

4. నురీర్భ = శ. వ; యుదిర్హ = ఈ. ఊ. ఐ. త, 5. కెంటియందున - ఉ, ఓ. 
ఘ, స. 6. రజ్జున = కొన్ని (పతులు; రజ్జువు = కొన్ని (పతులు. 7. యయ్యె 

నుయ్యెల యు స లః కొన్ని (పతులు; యయ్యు నుయ్యెల = కొన్ని (పతులు. 

8. నూరకయ ఎ ఏ. ౬. తి; 'నేరకతండంత నొకింత వినిక్చిశాత్ముడై_ . ఎ గం నూర 

కత ఇంతయు నంత ఎల. 9. ఏనిళ్చలాత్ము డై = ఛం, 

1. నొక్మతె = చెక్కు. (పతులు, 2, నిర్ణయుండ నై = స, చెక్కు [వతులు, 

లి. పోవంగ నెట్టునేర్తు.- ఆ. యు; పోవంగచేర్తు నెట్లు-అ. ట. 4. మోము(డై _ట. - 

1. కని తన వళిం = వా. వీ. ళ; మేలుకొని = ఏ. ఒ ఓ. జొ. 2, తన _ వెక్కు 
(ప్రతులలో లేదు. లి, వస్తాిర్భంబు - ఈ. ఏ. ఐ. ఓ. జౌొ.రు. శని (వి) క_ర్గనం 
బును = అ. ఆ, ఊ. ఎ. ఘ. జ, శ,వషస్య్క కర్తనంబును = ఇ. ఉ. 5. గడలుం - 
కొన్ని [వతులు; గడల - కొన్ని (పతులు... 6. వ్యాకులిత _ ళ. "వెక్కు (పతులు. 

wy 
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88, 

84, 

ఆరణ్య సర్వము లా ద్వితీయాశ్వాసము 119 

కీ సో మహారాజ మహామహీరక్ష్షణదక. ద&ిణ!'బాహుదండదండి 

శారాతి నిషధరాజా| గణి న న్నిట్లు “వీతదయుండవై విడిచి *చనంగం 

దగునె నీ వెన్నండు ధర్మువు దప్పనివా(డవు *నూనృత [వతరోతుండ 

వోడకు మని “నన్ను నూజడ. బలికినోవలు కిట్లు మజవంగం బాడి కియగునె 

. పొదలలోన డా6గ౧ి 5 పొడనూవ కి మెల, యున్న -వాండ విట్టియు (గభావ 

మేల నీకు 19వలనె నెట "వోదు నిం కెట్లు, .గాంతు నిన్ను 

"న్స గకాననమున. 

క, వగవంగ సాంగోపాంగము, లగునాలుగువేదములయు నధ్యయనము పొ 

ల్వుగ నొకసత్యముతో నెన, “యగునే యెవ్వియును బోలవశు నత్యంబున్ 

వ. [పాణేసమానవయిన నిన్న వశ్యంబును విడువ *నని పలికితి కినత్య పతిపాల 

నంబు సేయు మనిపలాపించుచుం దనయేకాకిత్వంబునకు *నబలాభావంబు 

నకు. (బతిపదన్యా సీజాయమా నక౦టకమృగవన్న గభయంబునకు వగవక 

నిజనాథుననహాయత్వ౦బునకు దుస్సృవాతుత్సి పాసా| శ మాకులత్వంబునకు 

వగచుచు. . ౫ 

శివ్, 

రతి. 

84, 

1. భుజాదండ _ కొన్ని (పతులు. 2. విగత = పెక్కు [వతులు. రి, పోవ _ 

ఇక్కు (పతులు. 4. సత్యను[వత రతుండ = టు, ర్, ధరుండ = గం ల. 

6. నాకు = ఉ ఘ. 7. పలుకులు = ఒ. వీ. అ; పలుకిప్పు - శ, న. 8. యయ్య - 

వీ ళ. మం 9. పొడయేల నూపక = పెక్కు (పతులు; పొడ యేల నూవకిట్లున్న = 

స. 10. నయ్య - కొన్ని పతులు నయ్యు = కొన్ని (ప్రతులు. 11. వోయితిం 

కెట్లు = ల. స, కొన్ని (పతులు. 12, ఘోర = ఈ, ఐ, త. 
య 

1. యగు నెవ్వియు నొండు వోలవట సత్యంబున్ - ఊ. ఎ. ఒ.ఘ. చ, శ.న్క 

యగునే సత్యమును బోలవట యెయ్యవియున్ - ఈ. క. రు.త, అ. 

1. నమానవయిన - సెక్కు (పతులు; సమాననైన నన్ను = ఏ. ఓ; నమానురాల' 
వయిన = చా. కొన్ని (పతులు, ౨, నోడ కుండుమని .'ఘ, జ. ల. తి, నత్య 

[వత = ఈ, 9. ఎ. జ, ర్వు; నత్యవ చన (పతి = 0, 4 నబల భావంబు ర, డ. 

స; వాలఖావంబు = ఇ 5. నసంజాయమాన = సెకుు (పతులు. 
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55. 

86. 

87. 

88. 

89, 

. వచిన పొదల బొరల్సడC(, | దోచుచు *ముండ్లకును *నల్ల 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ల 

క, అలయుచు. బులుంగులు*యొలు(6గుల, కులుకుచు నుగాత పమున 

2కోప్పక్ట వృతం 

. బులనీడల నిలుచుచు కినెలు, గుల బులులం జూచి భయముూోగొని 

వగ వగచున్. 

దెలగుచు దిక్కుల్ 

సూచుచు. దొడరుచు6  బెళ్లుచు, లేచుచు'లలితాంగి *నంచలించుచు నరిగెన్ . 

. ఇట్టరుగుచున్న దమయంతి నంతికన్య స్తచరణ మొనదాని *నావోరారక్థి 

యయి 'యొక్కయజగరంబు వట్టికొనిన నక్కోమలి *మెదల నేరక. 

. ఇంక నై న నన్ను నేల 'యాలింపవు, నాకు శరణ మగుము నాథ యనుచు 

నజచుచున్న చానియా।కందనధ్వని, వినుచు _నొక్కాయెబజుకు వేగ వచ్చి. 

. కేతన ిపట్టినినురియ న -ప్పెనుంబామువదనంబు వయ్యం దటిగన రావు 

ముఖవిము_క్తయైన చం[దరేఖయుంబో లె *నజగరముఖంబువలన వెలువడిన 
| 

85. 

B86 

87. 

88. 

క్ర. 

1. పలుకుల - చ, జ. ల, కోర్వక - ద. లీ. నెలువులం బులులంజూచి భయము 

వొంది కడ(గుచున్ న, క. గొని వడంకు నెడన్ = న, .మలీ కొన్ని [పతులు; 

గొని వగచునెదన్ _ కొన్ని (పతులు; గొనుచు నెడందలోన్ - వ.ఓంల; గొని 

' వరచునెడన్ - య. 

1. పొదలం బెడవడ? =న; పొధలం బోవడిం=ఏ, ఓ. త; పొదల? బొరలవడి - క 

పొరల జడల్పడ - వీ. శ, శర. 2. ముళ్ళకు = ఆ.ప.ర్చు. 8. నెల్ల - సా 

శీ. మది జలించుచు నరిగెన్. = గ, న; సంచరించుచు = ఊ. శ. 

ఓ నామిషార్శియై ౬ కొన్ని (పతులు. 9, మెలంగ నేరక -ఉ. ఘ, ల; మెలంగి 
"మెదల నేరక = స; మెలుంగ నేరక = స. 

1. పాళింపవు = ఆ. క్ర 

1.56. “ తనుపట్టిన సురియను న 
"చచ్చెను జాముం జంపి తరుణిఖీతిలకుండన్ 

వనచరుః డాశ్వాసించెిను 

మను జేళ్వర వింటినా - మటియామీ (దన్ * 

. ఈ వద్యము “జా? ప్రతిలో అధికముగా నున్నది. 
వి, కొట్టిన = న, వెక్కు [వతులు. తీ. నుడియ = ఈ. బి, 4. నయ్య జగరంబు 



90. 

91. 

92. 
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యాదమయంతి నా శ్వాసించి తత్సమీ పనరోవరస్నా తను వన్యస్వాదుఫలాహోర 
నుంగ్గా6 చేసి కీవిగత్మశమం గావించి నీవెవ్వరిడాన విశ్టేల యేకతంబ. 
యివ్వనంబునీకు వచ్చి తనియడిగి మధురభాషిణి మైనయమ్మగువవలన 
నంతవృ తాంతంబు నెణీంగి. 

క్ర పిరాజవిరాజితము. \ 

రజనికారానన6 వీనపయోధర రాజితరాజసుతకా విలస 

ద్షజోవతిగామిని జందనగంధి? [బ కాళితకాంతినమన్విత 6 £ైం 

కజదళలోచన( జూచి కిరాతుండు *కామని శాతళరాహతు. డై 
నిజప్ఫాదయం బెజిగించె లతాంగి *ళనింద్యచరి తకు వేడుకతోన్. 

. అగ్నిశిఖయుంబో లె నంటను డాయను, జూడ 'రానియట్టి *ళుభచరి[త 
నెలుక లన్సికణకు కుటు కపేవించెం గా, *దనక తనకు నాయు వల్సీమైన. 

= దీయయంతి బావంభునం గిరాతుండు భళ్ళుడ ల 

సం. 8_ 61 _ 84 

. దమయంతి వాని "నలిగి చూచి యేను వతివత నై తినేని యిద్దురాత్తుండై న 
కిధాతుం *డిప్పుడ మృతుం *డయ్యెడ మసోశాపం బిచ్చిన వాం డప్పుడ 
యగ్నిదగ్గం బెన వృతంబునుంబో లె విగతజీవుండై పడియె నట్లు పరమ 

వతి వతాగుణ వభావంబున. 

90. 

లేం 

92. 

ముఖంబు వెలువడి ౨ అ. 9. ఉ; నయ్య జగరంబు ముఖంబున వెలువడీ = కొన్ని 

తులు. ర్, గాంజేసి కొన్ని (పతులలో లేదు. ఈ€. 'సేదదీర్చి = వీ. శ. మ. 

7. నేల గుమ్మరి యెదవని ౬ కొన్ని (పతులు, 

1, వర _ వ. ఓ. ల. 2. నంబుజ -జొ,ద. లి. పొల్పుగ కామవిశాత కరావా 

తు(డై -ద. 4. కి నిద్ద చరిత్రకు - ఎ. 

1. గాని యట్టి - పెక్కు |పతులు., 2, సుభగ చరిత - ల, లి. కవుడు - అ. 

కీ, మగుట - ఒం | 

1. కలిగి _ ఆ, ఇ. ఉ. గ. చ. ల. 2, డేనుచూడ _ కొన్ని (పతులు లి. డయ్యు 
డమని _ పెక్కు (ప్రతులు డయ్యెడు మని - వా.వీ.ళ.మ. మున్నగు 
[వతులు. 4. శవియించిన - ఊ. జ. ల. 5 దవానల, దవాగ్ని - అని పాఠ 

ములు. 
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99. 

94, 

లిన్. 

96. 

ein 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

చాల హృదయమున నృపశా,ర్లూలు నిజూధిశు నిలిపి దుష్టోరగ శా 

రూ=లాఖీలమృ గావలి, కోరిన భయ మంద కరిగ ను గాటవిలోన్ | 

. ేమజియును, 

. నవాకార మ త్సియ*నహ కారు6 బున్నాగ పున్నాగుందిలక భూభువనతిలకుం 

జందన బుధహారిచందను. బుష్పి తాళోక సుహృజ్ఞనళోక*దమను 

వకుళ కుల కదిపకు విఖీతక *భ యో సేశా ర్తి హరు నలు. బీతితోడC 

రాన రే క కానలళోన లోకో త్తరు నని 7|మాని [మానికి నంగి యరిగి 

. ీయడుగునడుగు 'లెండ “*బొడవొడంబొక్కిన, నిర్ష్యరాంతరము నిలుచు 
1రిలుచు 

. న రులలేదరులోయెడల నురు!5గువోగ్భహములం దొంగితొంగి చూచు 

దోయజాతథీ.. 

. ఇట్లు దమయంతి నిజనాథున న్వెషించుచు భీషణారణ్యంబునం "| దిమ్మరునది 
య 

2ముందట. 

రల. 

94. 

రి. 

96, 

| 

ఏ 

. చాలికి మనమున = ఆ. ఈ. ఐ, త. న; వాలిక మనమున ఎవ. ఓ. 2. నునిచి = 

ర వ, భయమందు చరిగా - ఉ బె, ద, 

మణీయును - పెక్కు. [వతులలో లేదు. 

1. నవాచరు - కొన్ని పతులు. ౨. వారుని - కొన్ని పతులు. _ కి. నకుల = 
ఈ. ఐ. ట. 4. భయఖీతార్తి - పెక్కు [వతులు; భయ చిత్తారి వారునలు _, 

గ, ల్. గానరే మీర లీ శాన లోకోత్తరు - ఒ. జా; శానరే, కానే 

కాన లోకొత్తరు - వీ. శ. వ. 6. కానలో నాని జేశ్వరునని - గ. ల; కానలో 

_ చాన లోకోత్తరు - ద. 7, ([మాక్కుమాకున కరిగి - ఈ. ఐ. త. 6. యడిగి - 
ఎ.ఏ ఓ.ద. $9.లొత్త - అ. 10. బురబుర - కొన్ని |వతులు; బొడవడ - 
స. శ; బొడవడి - ల; బుడబుడ = శ, ర. సూ. 11. బొగాలు - న. మజటియు 
"పెక్కు (పతులు; నరిగి - ఈ. ఐ. రు, త; బొలుచు - వా. వీ. ళ; పిలుచు - 
ఏ. ఓ గ.న. 12, తరుల ౬ వెక్కు (పతులు; దరుల - ల. 15. గిరుల _ పెక్కు 

(పతులు. 14, తరుల - ఐ. త; నదుల - ఈ; గుహల - గ.ల; నరయు క. జ, 

15. లతాగ్భవాముల - = ల; గువోంతరముల . =ప. ఐ. ఓ. ర్లు. వీ. న; గువోముఖ 
ముల = అ. ఆ ఇ. ' 

1. దిమ్మరునది య కొన్ని (పతులు; దిరుగునది _ వా. వీ. మున్నగు [వతులు. 

2. ముందట _ కొన్ని (వతులలో లేదు. 
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98. 
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మ త్తకోకిలము. 

వారిభకులు పర్ణభక్షులు వాయుభకులు శాకనీ 

"వారభతులు వృతమూలనివాసోయు క్రులు నై తవం 

బారం 'జేయుమహోమునీం [దుల యా|శమం బడ గాంచె నం 

భోరువోతి పురాీసమా ర్లిత పుణ్యకర్మ ఫలంబునన్ . 

. ' ఇట్లు మృగ వ్యాళత స్కరకిరా తినిరంతరం బయినకాంతారంబునం బుణ్య 

నదీతీరంబున నొక్కమునిపల్లియం గని యందు వసిష్టవామ దేవవాలఖిల్య 

భృగునారదోనద్భశళు లై నోమవోమునులం గని 5నమస్కరించి యున్న 

నమ్మునులు దమయంతింజూచి యచ్చెరోవడి యవ్వా నీవెవ్వరిదాన వివ్వన 

'దేవతవొ చేవభామినివె దివ్యంబై_న తేజంబుతో "నేక్షతంబ యేల 8 కుమ్మరి 

యుద వనిన వారలకు దమయంతి యిట్లనియె. 

క. విను. జే. బుణ్యళ్లోకుం, డనంగ *సదాయజ్ఞ్ఞ నిరతు( 2డనంగ ధరి|తిం 

. కిదనరిన నలుభార్యను నే జ్ఞననుత దమయంతి యన నెసంగినదానన్. 

97. 

98. 

99. 

1. వోరథతులు - ఆ,రు.ద. శవ. £, నక్తులు - స, సెక్కు (పతులు. 

8. బెగి = ఇ. బొ ల, న. ల; బులు - ఒ. bh, కృ తార్జిత - కొన్ని [వతులు; 

కృతంబగు జూ కొన్ని (పతులు. 

1. ఇట్లు దమయంతి - క. జ. ల. 2. పర్వత నిరంతరంబయిన - కొన్ని పతులు. 

లి, [పభృతులైన - నః 4, ముని[వవరులకు = కొన్ని [వతులు. 5. వారలకు 

దమయంతి యలయుచు నమస్కరించి - న. 6. వంది - కొన్ని (పతులు; 

7. చేకతంబయేల -. చెక్కు. (వతులు; నేల - వా. 8. (కుమ్మరుచున్న చానవని 

యడిగిన-ఇ 'క. తి. 

1. మహాయజ్ఞ -న. 2. డ్రైయీజగతిం-గ.న. లీ.దనరు నలు భార్య నెంత యు. 

బనుగొన _- గ. నం 4. నేం బనువడి ...... బరల(గిన చానన్ _-ళ. ర్. యన 

బరగిన చానన్ - ళ; యనంగ జనుదాన నిలన్ - కొన్ని పతులు; యన 

బర గిన చానన్ - కొన్ని (వతులు; యనంగం జనియెడు దానన్ -ఆం క. జ వ్యా. 

సం. నవి యనంగ వడిచను డానన్' -.ఆ. 
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109. 

వ, 
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విధివళంబున నన్నుం *జాసి నాహృదయేశ్వరుం జట యేనియుంీబో 
యిన దద స్వషణాన క్తచి త్తనై విసినపరి భమణంబు 'సేనెద మీతపోవనంబు 
నకు వచ్చి నలుండు భవ త్చా దాభివందనకృ తార్జుం డయి యెొక్కడికిం 

బోయె నతనిపోయినవల నెలుంగుదు నేని నానతిండు కొన్ని*ేదినంబులలోనం 
దద్దర్శనంబు సంభవిల్లనినాండు దేహంబు విడుతు నని యేడ్చుచున్న దానిం 
జూచి కరుణించి మును లి ట్లనిరి. 

. వనజాయతాడి. కతిపషయ, దినముల జూడంగయగాంతు తివిరి నలుని భూ 

జనినుతు నెప్పటియట్టుల, తనపురమున రాజ్య లీల దనశెడివానిన్. 

ఏము తపోద్భష్టిం బూచితిమి దుఃఖంప కుండు మని తాపసులు 2నవు యగ్ని 

హోత ౧ంబులయు నపారఫలపుష్పతరునదీరమ్యతపో వనంబులయు(దోడ 

నద్భోళ్యులై నం జూచి దమయంతి యిది కలయో నిక్కువంబో యని 
విస్మయం బందుచుం జని ముందట. నొక్కోచనువంగని దానింజొచ్చునపు 

డంద లిజనంబులు,. 

cm . వాంసుజాలములు వె (బాకిన గరము రూతము లగు 

'నూర్ద్వాలకములచాని 
నతిమలినం జై న యర్ధ్శవ(స్త్రంబుతే 9 నావృతం బగుచేవాయప్టి దాని 
నాయకి కృష నిదే కేయనుశవీని *నెటుగక యున్మాదినియు.బోలె 

నున్నదాని 

100. 

101. 

102. 

103. 

1, కృతంబున _ పెక్కు (వతులు. ౨. శాసినా హృద యేశ్వరుం = కొన్ని [పతులు 

లి. బో యె(దద న్వేషణ = ల; బోయిన నేను దద న్వేషణ = 4, ఘు. 4. దినంబు 

లకు - చెక్కు ప్రతులు. 

1. దినముల జూడంగ ఎస క్కు (పతులు; దినములలో జూడంగాంతు - వా, 

వీ. మున్నగు కొన్ని (ప్రతులు. ౨. విభు - కొన్ని (పతులు. 

1. ఏముతపో - "వెక్కు (పతులు; మేము మాతలో _ చా. వీ ళ. ౨9. రమ 
కొన్ని (పతులలో లేదు కి. శ్యంబై నం = కొన్ని (పతులు, 4. చరువంగని - 

'ఒ; చరువుం జూచునెడ - చ. 

కే మూస్దాలక ముల =న బి వ(న్త్రుంబున = చెక్కు_ (పతులు. 8. నావృ్భతయగు. 
కొన్ని (ప్రతులు; నావాతమగు _ జరు, 4. లను - వా. వీ. ళ. 5. నీవి 
యెటు(గక - కొన్ని (పతులు; నవియెలుంగక - ఇ. జె, గ్య వాని నెబుగోక = 
శమ. 6 నెబుగోమి నున్మారి = ఆ. ఈ. ఐ. గ. త, క్ 
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దమయంతి. జూచి "కొందు పిశాచం బని వజచిరి కొందటు 

భయము వొంది 

ఆ. కరందు. గాంద అధికహోస్యంబు 160చ్చేసిర్తి యడవి నేమి రోసె దనిరి కొంద 
అవ్వ నీవు “వేల్ప వగు దని కొందలు, మొగినకేలు ీమొగిచి (మొక్కి. రంత, 

104. వ దమయంతియు సార్గ!వాహుం జాచి యిమ్మవోగవానంబున నిట్రిజనసం 

కులం చన సార్గంబు గానంబడియెడు నెట్టిపుణ్యంబభో 2 యని పల్కి 

మజియు నిట్టని యొ. “ 

105. క“. "వపను నలుభార్య బుణ్యవి", హీనత బతి. బాసి నవసి *. యేకాంతమయీా ' 

కానల6 బరి భమించెదం గాన మీ రమృతసద్భృకు( గరుణాత్ము నలున్. 

106. వ. అనిన దానికి సార్గవాహుండు శుచి యనువా. డిట్లనియె. 

107. క. నలు గాన మివ్వనంబునం గల వెప్పుడు. గాంతు ము[గకరులను సింహం 
బుల *బుతంబులో నిది మ,ర్పు రల కిక విషయ మాతపంబు దూజుదు “*దీనన్. 

స్యా 

7. పొందక, చెందక = అని పాఠములు. 8. రంత _ వీ. శ. సం. 9. వోవంబు _ 
చెక్కు. (వతులు 10. సేసిరి యడవి - సంధి లేమి గమనింపందగినది. 11. వేల్పువగు 
దని = ఆ. ఈ. ఉ. 12. మోడ్చి = ఆ. ఈ. 

104. 1. వాహులం - చా. వీ. 2. యనుచు వారలకు దమయంతి యిట్లనియె _ 

కొన్ని (పతులు; యనుచు వారల కీల్లాని యె = చ. జ. శ. స, 

105, 1. వ. నలుని భార్య _ ల. 2. విహీనను _ ఒ; విహీనత నలు జానీ - కొ. చ. 

లీ. నోసినవసి, రోసినవసి, నొచ్చినవసి - స; బాసీనొచ్చి - ఎ. ఏ. ఓ అ; భాసినోసి _ 
కొన్ని (పతులు; వాసిరోసి _ కొన్ని (పతులు. 4. 'యేశాంతికనై న; యేకాంత 

ముమై - జొ. 

106. 1. దానికి _ కొన్ని [పతులలో లేదు; దమయంతికా - ఆ. చ, శ. మ. 2. వావ 
ధ్యతుడు _ ళ. వష; వాహనాథుండు . కొన్ని (పతులు. 

107 1, బుతం = అ. ఆ. ఇ. ఎ. 2. సింవాంబుల = కొన్ని (పళులు. ల. కలవియె 

యా - ఎ; కలవియె మారుతంబు - న, కొన్ని (పతులు. ఓ. దీనిన్ _ పెక్కు 
(పతులు, క 
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108. వ. అనిన నిచ్చనుప యెట *వోయొడు నని యడిగిన్య జేదిపతి మైనసుబాహు 

.  పురంబునకుం బోయెడు 2నని చెప్పిన కినశ్లుని మీతోడ వచ్చెద నని యప్పరమ 

పతి వత పతిదర్శనలాలసరైమె మునుల పలుకులు తలంచుచు. సార్ధంబుతో 

నరిగిన, 

109. క. కడు నెండ యొక్కునంతకు, నుడుగక యచ్చమప "నడచి యు గాటవిలో 

" విడిసె బహుశీతజలముల, బెడంగగు నొకీచెలువీనొద్డం బెద్దయు డప్పిన్. 

110. వ. *అంత.. 

111. సీ. అర్దరా! తము"నప్పు డందులికేతంచె గజయూథములు జల కాంత (చేసీ 

॥ యంబుధి విమలతోయంబు లాస్వాదింప. జనుచెంచు జలధరనమితి *యట్ల 

యచ్చన్నలోన 5ని దాన క్తులై నీవా రున్నతద్వి పములయు |గపాద 

హతిం బేసి మర్గితులై రి కొందు దంతహతిం జెని "భిన్నాంగులై రి కొంద 
| 

,. .ఆ. గీఅఅచి [పాణఖీతిం బఆఛి మహీజంబు, లెక్కిళందు( గొంద*యుక్కడంగి 

చనుప యిట్టిపాట. 10చనుపజి యవినీతు, 'సిరియు బో లె నడంగి 

విరిసి శోచనియె: 

112. . వ. అట్టి సంషోభంబు*న మరణంబునకు( దప్పి దమయంతి యాత్మగతంబున. 

108. 1. వీ్యయడునో యని - కొన్ని పతులు. ౭2. నవవుడు -ఉ. ఘ. శి. నమైని 

నేనును _ కొన్ని పతులు. 

109, 1. గడచి _- ఘ.ర్చు. వ. మడువు - ఈ. ఐ, త. లి. కట్టం - ఆ. ఊ. ఎ. జ, రు, 

110... 1. అంత _ పెక్కు ప్రతులలో లేదు. 

111... 1. నందు నచ్చటిశే తెంచె = ల; నందు నందులశే తెంచె - ద; నకు నందులశే 

తెంచె - ఒ. 2. శేతెంచి = కొన్ని|పతులు. ల. జలాకాంత = శ. 4. యనగ- 

స. శ్. నిచార్జులై యున్న -ఉ. ఘ. రి. వారురుతర -_ స. కొన్ని 

(పతులు. 7. భగ్నాంగు = అ. ఉ ట. రి. బులుక - ల. న. 9. చేవడంగి = 

కొన్ని (పతులు; అక్కు దక్క రబ; అక్కజముగ - గ. న. . 10. బినుపేది- ల 

11. నెజియు = = యతివిచార్యము (టి = _ర్సి 12. బోలెనవిసి - ఐ, తశ; బోలి 

పొలుపు - జొ. 18. చెడియె - కొన్ని (పతులు. 

119, 1. నకుందిప్పి = ద, జీ 



1183. . 

114. వీ. 

ఆ, 

115. వ. 
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ఆ. ]జీవిార్జులె నజీవుల నుఖసుపు లై నవారిం జంపె నణవ నణివ. 

మరణ కాంకనున్న మగువ జంవకి నను, 'మణ చె విధికరంబు: మందబుద్ది. 

ఇచ్చన్సతోంజని యివ్వన'క్టేశంబు *దలుగుదు నని బుద్ది దలంచి యున్న 

జనురుతంసార్దవయోరాశి హూ_స్తియూథాగన్త్యుచే. వీతమయ్యె నదియు. 

*ఉదాలు మేనం జేసిన గదుమ్మృతీళ క్రి యో "వగవక నాన్వయంవరమునా(డు 

సురవరు లర్జులె చూచుచు నుండంగ నలు వరియించిన నా(టి యెగ్లు 

దలంచి యిట్టి యాపదలు నీసిరో వేల్పు, ఏం మరకోపమునన యయ్యె నాకు 

నివ్వ యోగదుఃఖ మింకేమి సేయుదు, ననుచు వగచుచుండె నంబుజాకి.. 

_: దమయంతి నుభావువ్రరంణు (వవోళించుటు :- 

సం. 8_ 62-28 . ॥ 

ఇట్లు దుఃఖంచుచు దమయంతి [వభాశ*తంబ వాత శేషులై. న 2యచ్చనుప 

లోని శ బాహ్మణవరులతో ననవరతే పయాణంబులం జేదవతిపురంబు 

సొచ్చి జననంకులం బై నరాజమార్గంబు ీదణియవచ్చుచున్న దాని "దినకర 

గ 

118. 

114. 

115. 

1. జీవితాళులై న = సం ద నన్ను = "పెక్కు (పతులు; తన్ను = ఆ. శ. ష 

1 దొలంగుదు . ఆ. ఈ. ఐ. త. (యతీనియమము మారినది) ల్లి నురుతరసార్దుల. 

హరియించె నీ హస్తి చయములు న్నిదాతి సక్తివలన -గ.ల. లీ. గస్తి = ఈ. 

ఊం. ఐ. త, 4. దొల్లి నే - అ. ఆ రు. క. దుమ్మృతియోశాక - ల. 6. కర్భమో - 

కొన్ని (పతులు. 7. వదలక - జౌ; వగవంగ '- ఐ. చ. త. శ. మ. రి. చుండంగ 

నేను - ల. 9. లరుల = ఇ; లమర వరుల కోపమయ్య నాకు _ ఉ. 10. మింశెట్లు 

కిడగందు - జా; మికనేమి సేయుదు - ద. 

1. తంబున = కొన్ని !పతులు; తంబై న - ఏ, ఓ. ల; తంబ వాతశేషులై న వారల- 

న; తంబై_న సార్గంబుతో - కొన్ని (పతులు. 2. యచ్చనుపలోని = చెక్కు ([పతు 

లలో లేదు. ౨. " సార్గవాహులతో నరిగి యనవరత ౬ ల; సార్గంబుతో నరిగి - 

కొన్ని పతులు. 4, “ నంాణరిణులం జనిచని _ కొన్ని (పతులు; [పయాణంబులం 

చేసి _ కొన్ని (వతులు. 5. వతి _ కొన్ని (పతులలో లేదు. 6. దణీసి వచ్చు - 

అ. ఆ. ఇ. ఎ. ల; నం జనుచున్న = జొ;న వచ్చుచున్న గ, 7. దినకర = జ. 



128 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

(వభావటలధూసరితో పభాతచంద శేఖయుం బోలె దీ ప్తివిహీనరమె డస్సియు 
రమ్యాక్ళతియెనదానిం దమయంతిం  జాసాదగతయెన రాజమాత 
దవ్వులం గని తనచాది కి ట్లనియె. 

116. తే. జీర్ణమై కడుమాసినచీరగట్టి, ధూళిధూసరాలకములు దూలుచుండ 
నబల యున్న త్త త్రవేసిణియన 1 లచ్చి, కరణి నిట వచ్చుచున్నది కంటు దాని. 

117. వ. అక్కోమలియందు నా కలి న్నేహాం"జై యున్నయది దానిందోడ్కొని 
రమ్మునిన నదియు దమయంతిం దోడ్కొని రాజమాత యొద్దకుం జనిన 
నారాజమాతయు ఛానిం జూచి నీ వెవ్వరిదాన విళ్లుల దుఖ వేళవివళవై. 

" యున్న "దానవు చెన్న మనిన దమయంతి యిట్లనియె. 

చితవై రి మత్పతి జూదవమాశ్ర్తి నిర్టితు;డయి చనిన.6 

బతితోడ నీడయుం బోలె శేనును జబాయక ్యరిగి ' 

మతించేస్ వంచిత నై. తి నొక్కచో మజచి ని నిదించి. 
119. వ. అంతనుండియు. నమ్మవోనుభావు 'నేకవస్రు, *ేనని కేతను న స్వేషించుచు 

చె నై_రం|గ్రీవ్భ త్త తంబు చేకొని వియోగానలైబునం కింది కందమూల 
ఫలంబుల యావహోరంబుగాం (బొద్దు ర్వడిన చేట నివానంబుగా “మృగంబుల 

8.. దినాంత = ఊ; దివాగత = ట., మ; దివాపతిత _ -వ; దివాభాగత సుచం[ద 
చేఖయుంబోళె _ శ, గ (వాసాదతలగత - వెక్కు (పతులు. 10. రాజమాత యా దమయంతి _-ల.ళ. 

116. |. లవ్ళీ = కొన్ని (పతులు. 

HT. 1. బెనది _ చెక్కు. (పతులు. లి యప్పుడ = పెక్కు [వతులు; యప్పుడచని _ ల. 8. దుఃఖత వై యున్న చానవు _ ఈ. ఏ. ఐ. త; దుంఖావేళ వరవళ _ కొన్ని (వతులు. ' 4, దానవనిన _ కొన్ని (పతులు; చాన వెణింగింపు మనిన _ ల. 
118: 1. పరుండైన-అ.రు. ల. 2. నతివ _ ఈ. ఐ. త్మ నడవి ల; నపుడు _- ఊ.ఘ. 
110. 1. ననేకనికేతను _ చెక్కు. [వతులు; నతిమనోవారు _ వీ. శ. మ. ౨. [వతంబు - 

చెక్కు [పతులు. లి, గుంది - ఆ, ఓ. క.రయు. ల. 1. లంబు లావోరం = ఈ. ఊ. ఐ. త. ర్, (గుంకిన ల. వీ. 6. మృగంబులు సవోయంబుగా = స, శ, 



(శి 

120. 

121, 

122. 

i238, 
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సవోయంబుగా వనంబులం బరి భమించితి నని జాప్ప *జలంబులం బయో 

ధరస్థలసరాగంబు పంకంబీసేయుచు6 బలుక నేరకున్న యాదమయంతికి 
రాజమాత యిట్లనియె. 

. నీవుండుేము నాకడ నిం, దీవరదళ*నేత నీవకిని రోయలణ భూ 

దేవో త్రములం *బంచెద, నావుడు. నిట్లనియె ఖీమనందన 5 నెమ్మిన్ . 

*. ఏను న ంనె_రర్మధి "కయి యుండియు నుచ్చిష్టంబు ముట్టను కె దధఛావనంబు 

సేయను బరపురుషులతో. బలుక నోవ( పతన శ్వేషించుపొం'ు నరిగడు 

(బావ్మాణులతో. బలుకుదు *నట్టయిన నీయొద్ద నుండుదు నొండువిధం 
బైన నుండ 5నేర ననిన నీకిష్టంబై నవిధంబున *నాయొద్దన యుండు మని 

"దాని నతిగెరవంబునం చేకొని యుండ. దనకూంతు సునంద యనుదానిి 

సమర్పించిన. 

. అలయకొ పుణ్య|వతములు, సలుపుచు *ేజేదీశుపురిని నై రంధియనక౯ా 

నలుదేవి యుండె నెదం బతి, దలంచుచు దున్నహావియోగతాపార్షితమొ. 

* అట *నలుండు దమయంతిం బాసి చారుణారణ్యంబులో నరుగువాండు 

ముందట. 

£20. 

121. 

122. 

120, 

లురులం బయోధర - గ. ద. 8. సేయుచున్న దమయంతి - ఇ. ఉ. ఊ; సేయుచు 
బలుక కున్న దమయంతి _ వెక్కు (పతులు. 9. జూచిరాజ = ఏ. ఐ, ఓ. 

1. మిక్కడన యిందీవర = ఏ. ఓ. న. బి. నేతి = స. వెక్కువతులు, 8 దేవన 

మితి -5క. 4. బుచ్చెద = అ.క. ల్. పీఠిన్ - ఉ.ఘ, 

1. ైైవడినుండి యుచ్చిష్టంబు - వీ. శ. మ. 2. భాండ = ఈ. ఐ. త. లి. నన్వే 
షింపజను ఎ ఈ. ఐ. త; న న్వేషింప నరిగెడు ఎ అ. అ. ఊ. ఎ. ఓ. క. చ. జు 

పనికరిగెడు - ఇ. 4. నిశుని _ క, గ. జ. ర్, నోవ = ఇ. ఊ. ఘమ. ర్వు; నొల = 
య 

_ఒ. 6. నాయొద్దన - కొన్ని ప్రతులలో లేదు. +. చానినతి _ ఈ. ఏ. ఓ. యు. 

[పతులలో లెదు, 8. యుండుమనీ ఆర్డీ, రు ల. 9, నొప్పంచిన = రో, 

1. చేరీశువురిని సె నై రం|ధియనన్ _ కొన్ని |[పతులు; చై వై_ద్యునిపురి నన్నతుేవ - 

కొన్ని (పతులు; _నెరంధ్రియనంగ శై ఇ (తేబువురిన్ _ వా. వీ. ళ. శ. ల దన 
పతి. స. మజీయు కొన్ని (పతులు. లి, తాపోద్దతయ = ఆ, చ, 

1. నలుండును - పెక్కు (పతులు. ఏ. దమయంతి నెడంజాసి - గ. ల. 
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నో 

లకీ, చ. అవిరళవిష్పులింగనివపాంబుల న |భ!పథంబు నంటుచు౯ా 

దవదవాకం బుద|గితరుదావాము సేయుచు నున్న. జూచి మా 
నవవతి చానోయంతరమునకా *వినియెక౯ నరనాథ నన్ను గా 
రవమున( గావ వేగ యిట రమ్మను నా_ర్రమహోనినాదమున్. 

125. క. విని శంకింవక చెచ్చెర, ననఘుం డత్యు[గతరదవానలమధ్యం 
బున *కుజికి కనియె దీనా, నను కికుండలితాంగు నొక్క. నాగకుమారున్ . 

వ. అన్నాగకుమారుండును నలునకుం గృతాంజలియై యేను గర్కోటకుండను 
వాడ? గర్భ్జవళంబున "నొక్క బహ్మబుషి. 2న్సపాలంభించి "శచ్చా పందిన 
నెక్కడం గదలనేరకున్న వాడ నియ్యెరగలి చిచ్చు సర్వజీవులకు నంవోర 
కారణంబై జేర్చి నలుచెనలం గలయం బర్వి చనుదెంచుచున్నయది యీ 
యపాయంబు దలంగు నట్టుగా నుద్దరింపవలయు నీవు కరుణాత్మకుండవు. 
గావున నిన్ను వేడెద. 

127. క, నాలుగు "దిళలను *చావ, జ్వాలావలో గవినె మంది 5చానోప మహీ 
పాలక "నన్నొక నరసీ, కూలముం జేరంగ నె _త్తీకొని పొమ్ము దయన్. 

1. పదంబు - ల. స్య వథంబు నందుచున్ _ కొన్ని పతులు. 2. తర. ఆ, ఇ. ఓ; తను -గ. వ. లి. యుత్తరమునన్ _ ఉ. ఏ. ఓ. చ. శ వినెనో _. క; విని యెన్ నలనాథ = చ. శ, వ. ర్. గావు - ఉ గావవే యిటకు = కొన్ని [వతులు; వేగశావనిటు ౬ వీ. శ. మ. 
125. 1. వేయ -గ. లి, నుండగని యె = అ. ఆ. ఎ; నున్నవాని దీనానను _ గ; కుజికి కనియె-ల; కరిగి కనియి _ వా. రి, కుండలితాంగు _ ఈ. ఏ.త. ద. న; మండలికాంగు _ వా. వీ, శ. మ. కొన్ని [పతులు. 
128, ఏ, వొక ya [థివ్మావిదుండై న (బవ్మా ర్తి నుపాలంభించి _ న; (దీవ్మావిదుండై న మువీ, శ్వరు నుపాలంభించి _ ల. లీ. నపలపించి _ వ, ఓ; నపవాసించి . ఆ. లి. తత్చావ ఫలంబున = ఈ. ఐ. త తక్వాపవంబున = శ, ష్య తన్నిమితృం చై నయు[గళావంబున గ అ. 4. వాడనియ్యెరగలి ...... వేడెద _ గ. ల. న. (వతులలో నధిక పాఠ ముగా నున్నది; వాడ - చా. వీ, ఇ మ. మున్నగు (పతులు. 

౧ (పతులు మండిచా 
* సన; జనవేర-జా. ద, క. గృపా 

సరిత్కూలము ఇప ఓ సరఃకూలము = ట్రీ 
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= నలుడు గరో(ోటతనిచోత దవ్టుం ఢగుట. ఎం 

సం. 8.63.7 
t 

126. వ, నన్ను రమీంేచిన నీకుం |బియంబు సేయ. నోపుదు 2ననిన వానినె త్రికొని 
పోవం జులుకోనై యంగుష్టే పమాణచేవుండై యున్న నె త్తికొని నలుం 
డతిత్వరితగతి నరిగి. 5తాపవర్డితంబై న “యొక్క  సరోవరినమీపంబున 
విడువం బోయిన నింకను బదియడుగు కిలరుగుము నీకు [శేయణి [పొ ్ర్తి వి 

జేసెద ననిన నడుగు లెన్ని కొనుచు *నరిగి పదియగు నడుగు నప్పు 
డప్పాముచేత దష్టుండై తనెరూపంబు విడిచి వికృతరూపంబుతో నున్న 
1నన్నలునకుం గర్కోటకుంేడాత్మధూపంబు సూపి యిట్లనియె నయ్యా 
15నివు నాచేత విషపీడితుండ నై తినని దుఃఖింప ేకీవలదు నిన్నొారులెజింగిన 
1-నెగ్గగుం గావున వికృతవేకిళ రీరుం జేసితి నెంత కాలంబు నీశ రీరంబుననావిషం 
బుండు నంత కాలంబును నీకు విమోర గరాతసపిళాచళ | తుినివవాంబు వలని 

భయంబు లేదు సర్వజిసం గా మజయంబును భార్యాసంగమంబును 

నెప్పటి రా జ్యవిభవంబును నగు 21నీ ఇవ్పుజేని నిజరూవంబు సేకొవన 

జనిష్టంబయ్యె నప్పుడ నన్నుం దలంపు మీవ్యన్త్రంబు నీయొద్దకు వచ్చు 

128. 1. చునది నీకుం - ల. 2. ననిన నట్ట కానిమ్మని _ ఎ. వ. ఓ; ననిన నట్టయినంగా 

నిమ్మని - ఈ. ఐ. జౌ, గ. త. ద; ననిన నట్లయినం గానిమ్మనుటయు వానికి నెత్తు 

తొనం జులక వవునట్లుగా నంగుష్ట =న. లీ. నగునట్లుగా నంగుష్ట జు కొన్ని|ప్రతులు. 

4. మాత శరీరుండై - వీ. శ. పష. కొన్ని [పతులు మాతదేవుండై = 

ఉ; మాత [వమాణ శరీరుండై - న. శ్. చావ = సెక్కు (పతులు; దావానల - 

కొన్ని [వతులు; చావా - గ. 6. యొక్క = పెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 7. తీరం 

బున = కొన్ని (పతులు. 5. లు గొని పొమ్ము = కొన్ని [| పతులు. 9, [పొప్ర్తి 

యగుననిన = కొన్ని (పతులు. 10. బోయి - పెక్కు (పతులు. 11. నడుగున 

నప్పాము = కొన్ని (పతులు. 12. రూపు = ఇ. జొ.క. ద. 1లి. యన్నలు 

నకు - జ, ల. 14. డుతన = ఇ. ఉ. బొ; డునిజ -ఘ. 15. నీవు =. ఇ. ఉ. 

[వశులలో లేదు. 16. వలవదు = రు. ల 17. నపాయందిగునని ౨ ఇ. ఉ, ఘ. 

18, రూవంబుం = కొన్ని (పతులు. 19. నివవాంబుల = పెక్కు పతులు. 20. శత్రుం 

ప. ఓ. యు. ల. 21. నీకెప్పుడు - కొన్ని (పతులు. 2. నిష్టంబగు - కొన్ని 
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జొద్రిని ధరోయించుడు నిజరూప పా_ప్రియగు నని వరంబిచ్చి వెండియు 
నిట్లనియె. 

129. మధ్యాక్కంర. 

io (బిసద్ధుండు బుతుపర్జుండ నెడు మహీళు( డఉ మాకు 

కులజుండు, నీకు సృవ్యుండగు నతని. గొలిచి యందుండు 

నెలకొని యతనికి నళ్వహృదయ మనెడి విన్యయిచ్చి 

వెలయ నతని చేత నకహృదయ మన్విద్య * జేకొనుము. 

(పతులు; నిష్టంబై_ న తలంపు వ టి నప్పుడు నన్నుందలంచి, నా న్వరూవంబు నాకుం 

గలుగ జేయుమని మననంబు చేసిన నెప్పుడు నీ న్వగూవుబు |వకాళంబగు తోడన నీ 
వస్త్రం నీకడకు వచ్చు ని*తేజో రూప [పాప్తుండవై మహవోషై భవంబున నుండె 
దవు. డీని ధరియింపుమని వరంబిచ్చి వెండియు నిక్లనియె = జా. 2కి, దాని. వా 
వ్, యించిన = ప, ఇ, 

129, 1. ఇలను | | బసిద్దుండు బుతుసర్దుండను మహీకు(€ డీ మూ ూకుకులజుండు నీకు నేవ్వుండగు 

నతని గొలిచేయందుండు మ౭యక నీవశనికి నళ్వ హృదయమను , విద్యయిచ్చి 
వెలయ నశనిచేత నతపహవ్వ్నాదయవ న్వి గన శేకొనుము. 

ఈ పాఠము శ. ష. ప. (పతులలోంగై కొన(బడినది. కొన్ని తాళపత |వతుల పాఠమును 
దీనికి దగ్గరగా నున్నది. ఈ పాఠము (ప్రకారము మ ధ్యాక్కర ఛందన్సు ఈవిధముగా 

నుండును. 

మూడిం దగణములు, నూర్యగణము, ఇం[దగణము, సూర్యగణము. 

ఈ పద్దతి ఇదివరలో నన్నయ మధా శ్యకట్రారల కంగీకరింపంబడిన ఛందస్సుకు భిన్న 
ముగా నున్నది. 

' రెండీం[దగణములు, సూర్యగణము, రెండింద్రగణములు, నూర్యగణము, ఇది 

సాధారణ వద్దతి. 

ఇందలి మూండవ పాదమువ అఖండయతి గూడనున్నది. మలయక మను విద్య 

యిచ్చి, ఇదియే తాళవ్యత [వతుఖన్నిట గలదు.. దీనిని వారించుటకే వావిళ్ల (వతి 
యందు నెలకొని - యనెడు విదగ్గ ఆని పాఠము కూర్చంబడినట్లు తోచును. శ. ష. 
[వతులలోని నాల్లవ పంక్తి తిరిగి సాధారణ నియమములశే నరివడుచున్న ది. కొన్ని 
శాళపత (వతులలో ఈ పంక్తి యిట్టున్నది. 

“ వెలయంగ నతనిచే నీవతవ్భాదయ విద్య చేకొనుము = ఈ పాఠము నూతన 
పద్దతి కనుగుణముగా నున్నది. 

వకారణము ననో ఈ పద్యము చెక్కు మార్పులకు గురియెనది. దినిని సాధారణ 

ఛందో నియమము లకు సరిపడునట్లు వావిళ్ల వారు కూర్చుకొనిరి. ౨. నీవుండు = 
ఈ. ఐ. త. శి. వెలయంగ నతనిచే నవు = ఏ. .ఐ.జొ. ల. 4. 7 కొనుము=ల. 
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. మటీయు బాహుకుం డనునామంబుతో "సూతవృ త్తి నుండు మని హితోవ 
దేశంబునేసి కర్కోటకుం డద్భళ్యుండై నం దద్వచనంబున నలుం డయోధ్యా 
పురంబునకుం జని బుతుపర్షుం గని యేను చాహుకుం డనువాండ నశ్వ 
శికియందుం గుళలుండ నన్న సంస్కారయిబులు శిల్పంబులు6 * బెక్కువిధం 
బుల రచియింప నేర్తు భవశ్సేవార్డినై వచ్చితి ననిన బుతుషర్లుం డిట్లనియె. 

క, నాయొద్దనుండు దేని మ,దీయ రథాళ్న్సముల]కును [దుతిని శీ ఘముగా( 
"జేయుము నావుడు నట్టుల, చేయుదు నని నలు(డు వాని *సేవించెం దగన్. 

. ఇట్లు బుతుపర్జునొద్ద 'నశ్వాధ్యతుంిడయి దువ్లాళ్వంబుల వశళంబు( జేయుచు 

న శ్వారోహాకుల నారోహణంబుల శికించుచు రసవంతంబుగ నన్న నంస్కా_ 
రంబు సేయుచు బుతూోపర్దుచేత నియుకు లయిన "వా-రేయజీవలులు దనకు 

a జావ భి 
ఓం 

సహోయులుగా 6 |బచ్చన్నుండై యుండి యొక్కీనాండు. 

. ఇభరాజగమన నీవెందుల కరిగి శత్ర్యురుకుచభార యెందున్న చాన 

వబల యెవ్వరి చేత నదవులిలో. బట్టువడితళనా పేక *బఅచుచున్న 
యు గమృగంబుల యుదరంబీలో నున్న దానవే నీతల్లి దం డులొద్ద 

య 0 

180. 

181. 

182. 

188. 

1. నూవకార _ పెక్కు [పతులు; నూద = ఏ. ఓ. “గచ్చ రాజన్నితః సూతోబాహు 
కోపహామితి [బువన్.. 8§.68-_19 చితశాల్మాపతి. వుట. 110. 2&2. యం దతికుళ 
లుండ = కొన్ని (పతులు; యం డతిదకుండ  ఉ ఘ. లి. బుల శిల్పంబుల(బెక్లు లా 

వా. వీ. ళ. అన్న సంస్కార మపిచ జా నామ్యహం నిర్విశేషతః యానిశిల్పానిలో కే౭_ 
నిన్. 8-6-9 చ్మితశాల్యావతి వుట. 110. 4. జెక్కునేర్తు - కొన్ని పతులు. 
5. ననిన వానికి బుతు = చెక్కు. (పతులు. 

1. నతిద్భృతిన్ శీఘిముగా - కొన్ని (పతులు గమన ధృతి శ్మీఘముగా - శ. మ, 
2. సేవించె మదిన్ - సెక్కు (పతులు; సేవించెనొగిన్ - క. 

l. నశ్వవి ద్యాధ్యతుండయి = గంత. వ. వి. డయియుండె నొక్కు నాడు దుష్టా 
శ్వంబుల ధృతి శికింపుచు [కమంబు సేయింపుచు వళంబు( జేయుచు - గ. న, 
లీ. నళ్వవాలుర = ఉ. చ; నశ్వవరంబుల - శ. వష. కొన్ని [సతులు 4. ప్యానియుక్తుఎ 
కన్ని (పతులు. ల్. పాయు - ళ. వ. మున్నగు కొన్ని (పతులు. 6. నాంజే 

రా 
కాంతంబున దమయంతిం దల(చి తనరాక(6 దలంచి.నీ. శ, వ; నొండు దమయంతి 

బాసి రాకందలంచి - ఆ. జ; దమయంతిని దనపాసి రాకం దలంచి = అ. 

1. కుచథార - చెక్కు (పతులు; కుచాభోగ = వా, వీ. శ. మ. మున్నగు (పతులు. 
ఏ. నిడుమలంబడి - జ. శి. బరగు - కొన్ని (పతులు. 4. అందున్న దానవో ౬ ఉ. 
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ధృతి నున్న *దానవే దేశాంతరంబుల నున్న కదాన'వె "యంచు నుదితమదన 

అ. వాతి విమోహిశాత్ము(డై హృదయేశ్వరి, దలంచి రా తులెల్ల 
9.దావమునను 

నిదలేక వంది నిట్టూర్పు 11లూర్పుచు, నుండె నలుండు శ్రోక్ర 

© 12మ్సత్కట్టముగ, 

వ. అతని |పలావంబు విని యొక్క-నా(డు *జీవలుం డాత్మగతంబున. 

క. అజీపొఅడుకులుచచేతులు, *నొఅవశరీరంబు( గలిగి ఆమొరులకు. జూడం 

గొజుగా కుండియు మన్మథు, కివొటపుల( *బడియెడు నితండు 

యువతీ పియు(డై . 

186. వ. వీనిచేత దలంవంబడియిడువనిత వీనికంచు లెస్స *కాకున్నెేయనుచు 
బాహుకునొద్దకు వచ్చి నీతలంచుచున్న భార్యకు నీకునేల వియోగం బయ్యె 
నని *యడిగినవానికి బాహుకుం డిట్లనియె. 

187. ఆ. నన్ను( జూచి నగరె నలినాేడి నాకేల, *వి పయోగమేల వినవె తొల్లి 
యేలయో యెబుంగ నేను మంద పజ్ఞుండనుభటుండు దనలతాంగి జాసి, 

5. చానవో - కొన్ని (పతులు. 8. చానవో - కొన్ని [వతులు, 7. యని 
యుదిత ఈ. ఏ. ఓ. త. ల. ర. వాతవిమోహి _ కొన్ని (పతులు. 9. చామన 
మున = పెక్కు [పతులు; దల్లడమున = ఊఊ; చదామనమున =- కొన్ని (పతులు. 

కొన్ని (పతులు. 12. ముద్గతముగ _ ఓ, 
164, 1. జీవలుండనువా(డు విని యాత్మగతంబున = జౌ. గ. ద, ల. 

1. పొడవు _ ఇ. ఊ. గ. స్య గొబిలు - జ, న; దొడలు = ఓ. జొ. న; బోర - తి; 
పొడుగు శ. 2, నొజపు స. లీ. నొజుపుల; నొజువుల = ఇ. న. కొన్ని 
(వళులు, క, ఐడిచనె-న. క్, (వీతిన్ = ల.స. కొన్ని [వతులు. 

లా = పెక్కు (పతులు; లెస్సది శాకున్నె చా. “ల్లీ, కాకుండునె - ల. 

ష (పతులు. కీ. యని _ పెక్కు. (ప్రతులు. 4. యడిగిన ఛానికి - "పెక్కు. 

1. తులేచేడ .( లేనేల ) = వీ. న. కొన్ని (వతులు; తులెల్ల -న.. కొన్ని వతులు. 1 ఉతర! ఇ “న్ ద్, స వీపయోగ మేడ ణు శ్యీక్తై ఏ, జె, వ 
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188. వ. దాని నన్వేషించి యెందునుం “గానక దుఃఖతుండై. [పలాపించినం 
ద(త్పలా*సం బేను ననుకరించితి నని చెప్పి యి ట్ల యోధ్యాీిపురంబునం 

బచ్చన్ను(డై బాహుకనామంబుతో నలుం డుండె నంత నిట విదళ్ళే 
శ్వరుండు నలురాజ్యగ్ భంళంబు విని కూతురు నల్లుండు నెటవోయిరో 
కరెందున్న వారో యని "ళోకించి, 

189. క. వారల రోయయగం ®బంచె న,పారబలుం డిష్టులెన |బావ్మాణుల నదా 

చారుల విద్వాంసుల న,త్మారంబుోల( దనిపి వారి: గడు నెయ్యమునన్. 

140. వ. మణియు నలదమయంతు లున్నచో శెజించి వచ్చినవారికి 1వెయ్యేసి 

2౫ద్యాణంబు లిత్తు ననియు వారలం దోడ్కొని కివచ్చిన వారికి గోసహసం 

బుతు నగహోరంబులు నిత్తు *ఉననియు( బలికి పంచిన. 

=: చోదశ్రరందున నుదోఖుం ఉను(భ్రావ్యాణుండు దమయంతి నాణుంగుఖ :- 

ఖు 
సం, లీ 655 

141. క. జగతీచకమునంగల, నగరమవో | గామహిట్టణంబులు కలయన్ 
జగతీ దేవో_త్తము లి,మ్ముగ రోసిరి నిఖలదేళముల కరిగి కెవడిన్, 

188. 1. గానక దుఃఖతుండై (పలా = పెక్కు (పతులు; గానక పలా= వా. 2, (పకారం 

బేను - శ, వ, లి. పురంబున | పచ్చన్నుండై బాహుక = కొన్ని (పతులు; పురం 

బున చావక - వా. క. నిట - సెక్కు [పతులలో లేదు. 5. భస్టత్వంబువిని - 

ఇ. ఉ. ఐ. ద; భష్టత - ఈ. ఏ. త; పద భష్టుండై నది విని = జొ. 6. యెట్లున్న - 

చ. ల. 71. శంకించి = ఓ. దొ. ట.ద, 

189. 1. నరయం = ౬; రోయయగయబుచ్చె = స, బి బుచ్చె=స. $8.న=ల,. 

140. 1. వెయ్యేని - కొన్ని (పతులు; వేయు - న. కొన్ని పతులు; వలయు = చ 

2. గెలు పసిండి = ఏ. ఓ ల; పద్మంబుల వసిండి = ఓ; గద్యాణంబుల వసిండి = 

ఆ. 5. జ; సువర్ణ గచ్యాణంబు = చ. లి, "తెచ్చిన = గ. ఉ. ననిపంచిన = ఈ. 

ఐ. గ. త. ల; ననియు(బలికిపుచ్చిన = టి; ననియు పరిచిన = కొన్ని (పతులు. 

141]. 1. వలయములోంగల న. 2. పట్టణంబులు = పెక్కు (పతులు; పక్కణంబులు = 

వా. వీ. లకి. వెనన్ = ఉ. జొ.ఘ, స, 
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142. వ. అందు *నుదేవుం డను |బాహ్మణుండు చేదిపతి మొన నుబాహు పురం 

1483. ౩, 

బునికుం జని పుణ్యాహంబు *సేయింపం బోవు (కాహ్మణులతో *రాజ 
గృృహంబు ర్స్తాచ్చి యంత ఃవురంబున సునందాసహిత ర్న యున్న దాని 

ధూమజాలినిబద్దం బైన యగ్ని పభయునుం బోలె నీలా భీనంవృతంబై న . 
చం దకేఖయుంబోతె ిబహువంకినిమగ్నం వైన మృణాళియుం బోలె 
సెర్పడపేకున్ననుం దదియే భూయుగమధ్యగతం బైన నూవ్మ లక్షణం 
సిబిమ్ముగా నిరీకించి దాని దమయంతి(గా నెఆింగి యాత్మగతంబున నిది 
పతిపిము కయె కుమ్మే వవాహయమైన నదియునుం బోలె శూన్వకమల 
యిన ]కనళినియుం బోలె నపేతోచూతం జై న వనభూమియుంబోశె 
సేనొప్ప కుండియు( దనపతి వతాిగుణం బునం జేసి యొప్పుచున్న యది. 

అనవహోర్యంబు 'తేజోమయంబు నర్వ 
గుణములకు నలంకారంబు గురుతరంబు 

భామలకు బలిభ క్రియ పరమమెన 

భూషణం “బెట్టి వే సెజభూషణములు. 

142, 1. వసుదేవుండను _ జొ. ఘ; సహాచేవుండను - గ; సుదేవుడు _ డ. ఇచ్చట 
మూలమున ' సుదేవుండనియే కలదు. 2. కరిగి. ఈఏ. ఓ.త.ల; కుంజని. 
యందు ద. తి: సేయంబోవు - ఇ. ట. ల; సేయింవం బోయెడు - ఏ. క, జ. 
4, రాజూంతః పురంబు - జా. ర. నకుంజని = ల. కొన్ని పతులు. 6. యున్న = 
కొన్ని పతులు; యున్న చాని శుష్క ధూమజాల .. .సంవృత యైన, = నిమగ్న యైన... 
సూక్మలతణంబు నుపలవీంచి. ..న పేత భూజంబై న వనంబునుబోలె,. దినవతి[వ తొ 
గుణంబునం జేసి యొప్పుచున్న యది- న. 7, నిబథ యైన - ఉ. ట. ద. వీ. వ. 
ళ, 5, సంవృత మైన = అ. ఆ. ఇ. ఉ. ట. ళ. 9. బహుళ పంక _ కొన్ని, 
(పతులు. 10. నిర్శగ్నయెన - చ. శ. మ. 11, కున్నదదీయ - ఈ. ఐ. గ. 
జ, ల, 12, [భూమధ్యంబున = ల. కొన్ని [పతులు, 18. బుపలతించి జ. 
ఊఉ, క, న 14. [వవాహం౦బైన = కొన్ని (పతులు. 15. సరసి = అ, ఊ. ల. 

16 భూజంలై న- ఆ. ఉ, చ, ల. వీ. స. 17, వనంబునుం _ ఛా. శ 16. నేర్పడ 
= కుండియు = ఊఉ. ఘ. ద. 19. గుణంయిునంచేసి - ల. స. కొన్ని (పడతులు; గుణం 

149, 

న. 

బున నొప్పుచున్న _ చా. 

బట్టి వే _ ల, కొన్ని (పతులు. 



144. వ. 

145. శే, 

146. వ 

147. క. 
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రోహిణికి జం|ద నమాగమంబునుం బోలె దీనికి భ _రృసమాగమం బిన్నం 

డయ్యెడునో తుల్యళలవ యోేరూపాభిజాత్యులై న నలదయమంతు లొక్కట 

నుండం జూచి విద ర్భేశ్వరుం జెన్నండు కృతార్జుం డయ్యెడునో "యంచు 
నల్లన ల్రోనడాయవచ్చి దమయంతి కి ట్సనియె. 

అవ్వ నీతల్లిదం[డుల కాత్శజులకు, బంధుజనులకు( గుళలంబు భామ నీదు 

కుశల మెలు(గునంతకు "వంతగూరి *వగచు, చున్నవారు వారికి 

వంత యుడుగునింక. 

. లేవీ యేను భవ చ్భాళ్ళసఖుండ నుడేవుం డను జాహ్మణుండ విద ర్భేశ్వ 

రుండేనీయున్న చో? శచు౭లుంగం బెక్కుం|[డు | బాహ్మ్ణులం *బుచ్చిన 
నిందులకు *వచ్చి నాలీపుణ్యంబున నీన్నుం గంటి ననిన దమయంతి వాని 

నెజింగి తనప్పుత్తులం "ీదల్లిదం[డుల చాంధవులం (బత్యేకంబ యడిగి యశు 
జలంబు లురుల నేడ్చుచున్న ంజూచి 'యేలకో "యిప్పుడు “నై రంధి 
'యెడ్చుచున్న యది యని సునంద *తన జననికిం జెప్పి పుచ్చిన. 

చనుదెంచె నంతిపురమున, వనిశానివవాంబుతోడ వారిజదళలో 
చన రాజమాత నృపనం", దన యగు దమయంతికడకు. *దద్దయు *వేడ్కన్ . 

144. |, రూపాభిజాత్యులైన - ఆ. ఊ. చ. వీ. శ. వ; రూపగుణులైన - కొన్నిపతులు; 

_ రూవాభిజాత్య లై న = వా, 2. యని తలంచుచు = ఆత. ట. ల. వీ. నల్ల న డాయ 

14ల్, 

146, 

147. 

వచ్చి _ ఊ, జ, జ; నల్ల న దమయంతి _- వా. వీ. కొన్ని (పతులు. 

1. వగ - కొన్ని (పతులు; వగగూరుచున్న వాడు మీతం|డికిని వగపుడుగునింక - - 

స(*) ౫&2. వనరుచున్న - గ. ల.. 

!. మీరున్న = కొన్ని [వతులు. ౨. చెరుంగవేడి -ఒ. ల. లీ. బంచిననే 

నిందు - పెక్కు (పతులు, 4, వచ్చితి _- ఇ. బె. గ. లం ర్, పుణ్యవశంబున - 

ఇ. ఉ. ట. ల. 6. దర్శిదం[డుల _ పెక్కు |పతులలో లేదు. 7. యిప్పుడు _ 

సెక్కు |పతులలో లేదు. 8. సై రం|[ధియుడుగక యేడు -ఘ.న. 9. రాజ 

మాతకుం _ చ, వీ. శ. వ; తమ.తల్తి పాలికిం = జొ. 

1. ని - ఏ. ఓ.ల,. &. దడయకవచ్చెన్ - గ. ర; దడయకవేడ్కన్ - ఊ, జ. 

8. భక్తిన్ - అ. ఆ. మఘ. యు. ట; టీతిన్ - ఇ. బౌ. క, 
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148. వ. 

శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
WU 

. ఇట్లు వచ్చి తమలో మాటలాడు చున్న 1 బాహ్మణుని దమయంతిం జూచి 

రాజమాత ([బాహ్మణున కిట్టని య నయ్యా యిది యెవ్వని రూతు 

"రెవ్వని భార్య యేమి కారణంబునం దనభ_ర్తను *బాంధవులనుం బాసి 

పుణ్య వతంబులు సలుపుచున్నయది నీ వె న్లైఆింగి తిక్కోమలినామం 

ఓకేమి యని యడిగిన సుదేవుం డి ట్రనియె. 

149. మ భ్యాక్కర. 

150. వ. 

నలినాతి యిది విదశ్చేశుతనయ పుణ్యళ్లోకు( డైన 

నలుోచేవి దమయంతి *సుమ్ము విధికారణమ్మున రాజ్య 

చలితుండై. నిజీనాథు( డరిగిన దోన చనియె నవ్వా ర్త 

వెలయంగ విని *వీరి రోయం బంచె భూవిభుండు |జాహ్మణుల. 

వనిందులకు వచ్చి మీచేత సుర&ితయె యున్న యిక్కోమలింజూచి దీని 
క్షే ల ల 
(భూమధ్య ంబునం బద్భ్మ (పథం బె విభూత్యర్థంబుగా విధాతృనిర్థితం 

బైన పుణ్యీలత్ముంబు పాంసుపటలచ్భన్నం౦ “బై యున్న  నువలతించి 

మారాజపుత్రింగా నెజింగితి ననిన సునంద శుద్దోదకంబుల దాని* భూ 

_మధ్యంబు గడిగిన నది విస్పష్టం బగుడు నందు నాళ్ళ్చర్యంబంది "రంత. 

148. 

149, 

1650. 

1. (తావ్మణ దమయంతులం జూచి-కొన్ని (పతులు. ౨. బాంధవులను - ఓ. క. 
గ. ద. (పతులలో లేదు. ౨. దీని నీవెశ్లైజింగితి - కొన్ని (పతులు. 4. బియ్యది- 

౧ 

ఇ. బె. గ. ల. 

1. భార్య - గ. చ. 2, పరగ విధియధీనంయున రాజ్య - ల. ౨. నాథుంకరుగం 

దోడన చనియె నన్వార్త - జ, ల; నాథుం డరిగిన( దోన చనియె నన్వాార్త = 

వా. ళ _ ఈ పాఠమున మధ్యాళ్కరఛంద స్సిశ్తుర్పడుచున్నది = మూడిం[దగణ 

ములు, ఓక నూర్యగణము, ఒక ఇం|దగణము, నూర్యగణము జా ఇట్టి పాఠములు 

అక్కడక్కడ కనజడుచున్నవి చూడు, ఆరణ్య, 2 - 129. 4. వారి- వెక్కు 

(పతులు; వారిరోయం.గాంబంచె విభుండు (వాహ్మణుల = చ. 

1. (భూయుగ మధ్యంబునం - చెక్కు పతులు. 2 నిభంబై - చ.వీ.శ.వః; నద్భ 

గందె = చెక్కు పతులు. 5. లక్షణంబు = పెక్కు (పతులు. ఉ. బైనదాని - 

ఇ. ల. ర. ననిన విని = ఇ. ల. 6..[భూయుగ = కొన్ని పతులు. 7. రంత 

నారాజమాతయు నప్పు డకోో_మలి నెఆీంగి నం| భమవినయనమాగమంబుల నంత 

సిల్లి గం స, 
గ 



151. 

12, 

1ర్లి. 

ఆరణ్యపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 139 

సీ. ఆనందభరితాత్మ యై రాజమాత యక్కమలాకి. వీతితోం గాంగిలించి 
కొని తల్లి నీవు నాకూ(తుర వేను నీజననియు. బెర్మి ద శార్ద రాజ 

తనయల మదియు విద ర్ఫేశుసతి యయ్యె *నే వీరబాహున కింతి నైతి 
ననిన నయ్యవ్వకు నతివినయంబుతో నలుదేవి (మొక్కి సునంద నెత్తి 

. కొని కరంబు నెమ్మి గొన్ని దినంబు లం, దుండి యిట్టు లనియ 

శ నొక్కనాండు 

"దేవి యిదియు నదియు ధృతి నాకు. బుట్టిన, *ఉయిండ్ల కడు సుఖంబ 

యిందునందు. 

. అయినను దల్రిదం| డుల ననుజుల నాత్మజులం బండ వేడుక *యినది 
విదర్భకుంిబో యెద నానతిమ్మని కృతాంజలి మైన దమయంతి నతిన్నే 

వాంబూన  మబాహుజనని సుత | పేషితబలంబుతో మువర్ణ మణిమయపవిీ 

మానోపమానయానంబున *నునిచి పుచ్చిన. 

_వి దమయంతి నలు నాఢయాని విదర్భాశ్రరోందు "నేదథ్ = 

సం. 8 _ 60 _ 22 

. భామ విదర్భ కే6గి తనబంధుజనంబుల యొద్ద నుండియుం 

గోమలి దేహసౌఖ్యములకు౯ా వెలియై మలినార్దవ్యస్త్రముకా 

భూమిరజంబు నంగమునC బొల్పగు చుండగ నుండె జీవిత 

స్వామ్ ని జేళశు. జూచుదివనంబుల కోరుచు సు వతంబుతోన్ . 

151. 

152. 

1రీలి. 

క్క 
| 

1. జననియు నరయ దశార - కొన్ని (పతులు. &. నొనర చేను నుకావును 

విదసె తి  ఊ, ఇచ్చట మూలము. భీమస్య రాజ్ఞః సా దత్తా వీరజాహోరవాంపునః, 

చి[తశాలా|ప్రతి, వనపర్వ, 118 పుట. లి. నన్న - ఎరు. 4. యిళ్లెల - ల. 

1. జూచువేడుక - ఇ. ఉ. క. చ. వీ. శ. వ. 2, యుల్ల ౦బునం బుట్టినది విదర్భ-= 

వీ. మ. త. బోయివచ్చెద - కొన్ని పతులు; బోయివచ్చెధనని కృతాంజలి - ఈ. 

ఉ. ఘ.త. 4ఉ. న కౌగిలించుకొని సువావు -గ.ల. ర్. సువర్శరత్నమయ- 

కొన్ని పతులు; నువర్ణమయ - కొన్ని|ప్రతులు. 6. మానోపమాన ౬ కొన్ని 

[పతులలో లేదు. 7, ననిచి - రు. ల. 

1. నలేకు -స ' 
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154. 

155. 

ల 196, 

157. 

158. cm 

శ్రీమదా౦ ధ మహాభారతము 
ల 

ఇట్లు భర్శృవి యోగాతురయమై దమయంతి (పాణంబు భరియింవ నోవక 
0౧ — | d= 

'యొక్క-నా. 'డేశాంతంబున6 దనజనని కి ట్లని యె. , 

. థో శావనోది( బుణ్య, శకుని నలు రోయంబనుపు శుభచరితు. దచా 

లోకనివిహీననై_ పర, లోకక్ళశావాస నగుదు లోకం బెటు(గన్. 

. అనిన శేనదియును గూంతునభి పోయంబు ఖీమున శెణింగించిన నాతండు, 

నలుీమార్షణంబున *ఉబుజుమార్లు అయిన (బ్రాహ్మణుల నియోగించినం 

దనపతి నన్వేషింప నరుగు |జాహ్మణులకు దమయంతి యిట్లనియె. 

. నై పథధెశ్వరుండు నలు6 డప్పు డసమర్టు 6, డగుటలజేసి తన్ను నన్యు లెజటిఎ 6€గ 

కుండ నుండు(గాన యురుసభాంతరముల, కరిగిేయరిగి యిట్లు లనుండు మీరు. 

1నిత్యసత్యుండవు నీసతి వంచించి దానివస్త్రార్టంబు 2బంిగి నీకు. 

బరిధానముగం చేసి పాడియే పోవంగ *భార్య భ_ర్తవ్యనాం బరగు *ధర్భా 
మది మిథ్యయయ్యె నీయందు నీకిట్టి నిర్ణయబుద్ధి 'జేకొనం దగునె యట్టి 

సాధ్వికి. గరుణ |బసన్ను ౦ండ వగుమని యెొల్లచోం బలికిన నెవ్వండేనిం 

. బలుకు కీవడంగ నోడి | పతివచనం బిచ్చు, నతండు నలుండుగా. | వియంబుతోడ 
నెజీంగి నన్ను నతని శెటీ(గించి తోడ్కొని, రండు రానినాండు రం డెంలింగి, 

154. 

155. 

158. 

15. 

159. 

1. దమయంతి = కొన్ని [పతులలో లేదు. 2. లు ధరియింప - కొన్ని పతులు. 

1. శోకోవశమను - స; ళోకంబుడుగదు పుణ్యళ్లోకుని నలుగనక యున్న చూడ 

'బనుపుమీ - జొ. 2&2. విరహితవై = న. 

1. నదియును - కొన్ని[పతులలోలేదు. 2. యంబు తన పతియైన ఖీమున - కొన్ని 
(పతులు. ల్ మార్గం బరయ = ఆ. గ. జ. ట. ల.; న న్వేపి.0పను - శ మ. 

&, ధర్మ మార్లు లూ 'వెక్కు( పతులు. 

1. యచట ,ఉ. చ యరసి - ఇ. ఈ; యిట్టుఇ నడు వరుస మీరు.ప.వీన ళ. 

1. సత్య వ్రతుండవు _ ఈ. చ. ఐ. త; సత్య సంధు డవు = ల, స; నిత్యసత్యుండ వు నీ. 

నతి _ కొన్ని (పతులు; సత్యనిత్యుండవు సతినిట్టు - వా. శ. వ. మున్నగు పతులు. 
2. దవి- అ. బె. లి. భార్యకు భర్తనా- ద; భార్యయు భర్తనా = గ. 
4, ధర్మువది=కొన్ని (పతులు. 5. గరుగా (పనన్నుండ-=ల, . 6. వినగ_ఎవ, త. ల. 
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159, వ, అని పంచినం బని 'వూని డాహ్మ్ణణులు దమయంతి కణబపినవలుకు లెల్ల 

సభలం బలికి యెందునుం *గానక వచ్చి రందు. బర్జాదుం డను[ఇావ్మా 

ణుండు దమయంతి కిట్టనియె నేన యోధ్యకరిగి సిక్రఅపినపలుకు లెల్ల 
బుతుపర్జుసభం బలికిన నొక్కపురుషుండు కుజుచచేతులవాండు బుతువర్డు 

నొద్ద నూటుగ చ్యాణంబులు ర్జ్రీవితంబువాండు కీ ఘీయానకుళలుండు 

సూద | కియానిపుణుండు విరూపాంగుండు బాహుకుం డనునశరీశితకుండు 
విని నన్ను నేకతంబ కనుంగొని వెలువెల నగుచు దీర్చని శ్వాసపురస్సీరుండై 
యి ట్లనియె. 

160. ఆ. పురుషునందు దోషపుంజంబు గలిగిన, నెజింగి యెద నహించు చేని భార్య 
పురుషునం దభీష్టభోగంబు చెవాంత,రంబునందు ధర్మరతియు. బడయు. 

161. వ. అని 'యొం జెద్దియుం బలుకక తననివానంబునకుం బోయె నని చెప్పిన 

రిని దమయంతి "పెద్దయుం (బొద్దు చింతించి నలుండు గానివాటేడు (పతి 

వచనం బేల యిచ్చు ఏంకనుీ వలను గలవారేోలం బంచియాతని నిమ్ముగా 

చెబుంగ వలయు నని గనిజీజనని యనుమతంబున సుదేవు రావించి వాని 

కి టనియె. 
ఇల్, 

162... క. నన్నెజింగి తెచ్చినట్లు *జ,గన్నుతు నలు నెజింగి “తెమ్ము కౌళలమున వి 

ిద్వన్నుత సర్వగుణసం, పన్ను౦డవు నీవ *బుద్ది. బరికింపంగన్ . 

159. 1. పూనిచని _ కొన్నీ (పతులు. ల, గానక మరలివచ్చిననందు = ల; గానక తిరిగి 

క. ల. పలికిన - ఈ. ఊ.త 4 నందు - ళ. కొన్నిపతులు. 5. జీతంబు - 

ఇ. జౌ. ట; జీవితంబ్లై  సెరల్లెడువాడు - గ. జ. స; జీవితంబుగఅవాడు ౬ కొన్ని 

(పతులు. 6. [పయాణ _ కొన్ని (పతులు. 7. సూప ౬ వెక్కు(పతులు. 

8. వావాకుండు - కొన్ని పతులు. 9. రంబుగా నిట్ట - కొన్ని|పతులు. 

160. 1. యెడ సన 

161. 1. దమయంతి యమెంతయు = చెక్కు.[పతులు; విని దమయంతి-త. ల. డి. నాడు 

న. లి. నందులకు = కొన్ని (పతులు; నందులకు-కొన్ని (పతులు. 4, వారిం 

బుచ్చి - ఆ. ల; వారలయిచ్చి = జొ. కద. 5. నిజ - కొన్ని (ప్రతులలో లేదు. 

6. జనకు ననుమతంబున = స. కొన్ని [పతులు. 

162. 1. జగన్నుత = ల. 2. రమ్ము = కో, 8. ద్వన్నుత సర్వసుగుణ = ఇ. ఊ. క్రి 

స. ళ; ధ్యన్నాథ = వా. శ, మ. కొన్ని [(ఫతులు. 4. యెందు = క. శ. వష 
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1689. క. అరుగు మ యోధ్యకు 'దేశాం,తరవి ప్రు(డ వై "రవి పతాపోన్నతు ను 

తరికోన లేళీభా౦గానరినిం గను మనఘు నమరనము బుతుపర్దున్ 

164. వ. ేమటి విదర్భా*విభుం డగుఖీముండు నలు రోయం బంచి యెందునుం గానక 

165. ఆ, 

కియింకను దమయంతికి టే బునస్ఫ్టయంవరంబు రచియింపం బోయిన 

నందులకు భూవలయంబునం గలరాజు లెల్లను బోయెద రని యతి 

త్వరితంబీగా బుతుపర్దునకుం 'జెవ్వు మని పంచిన నుదేవుం డయోఛ్యా 

నగరంబునకుం బోయి బుతుపర్లుం గాంచి "విదర్భాపురంబున దమయంతీ 

రిద్య్వితీయస్వయంవరం 6 చెల్టియె యయ్యెడు ననిచెప్పిన విని బుతుపర్జుండు 

బాహుకుం జూచి నాకు దమయంతీన్వయంవరంబు. జూడనొక్కనాంటన 
విదర్భ్శకుం బోవలయు 10నీయశ్వశికా నై పుణ్యంబు బకాశింపు 11మనవుడు 

నట్ట చేయుదు నని నలుండు దనమనంబున దుఃఖించి. 

అడివి దన్ను (జాసి యరిగి"న నలిగి కా,కున్నె యిట్లు సేయ నువిద గడ 
2నెట్ల యేనిం గూర్తు రింతులు మాకని, విశ్వసించువారు వెడంగు లెందు. 

168. 

164. 

165. 

1. చిర పతా = ఈ; శుభపతా ఎలు వి, కోసలేందు నుర్వీశ్వరు గనజను మనఘుఎ 

అ. రు; కోనల భో గేశ్వరు సరసగుణాతీతు చేవనము - అ. న; కోనలేకు భోలే 
శ్వరుం గన(బడు మనఘు = స. లి. “ భాంగన్వరి = 8-68-2 ? భాంగానురి - చిత్ర 
శాలా (ప్రతి; వావిళ్ళ సంస్కృత భారతము. 

1. కనిమరి _ కొన్ని (పతులు. 2 ధీశుండ నలు - కొన్ని (పతులు; విభుండు నలు - 
కొన్ని (పతులు. ల. యింకను _ కొన్ని (పతులలో లేదు. 4. ద్వితీయ స్వయం 
వరంబు - ఆ. జొ. చ. జ; స్వయంవరంయబు _ అ. గ. రు. టట. 5. రనియు నడి 

యొల్లి యో యమ్మరుదినంబోయతి - ఈ.ఐ.త. 6. గాజని - ఉ. గ. ల, 
T. దమయంతీ స్వయంవరంబు రెండవమాటు విదర్భా పురంబున నె లియో యెల్లుం 

డియో - అ.౪ఆ, ఎ.రు. సూ. రి. ద్వితీయ ౬ స.ల. కొన్ని |పతులలో 
లేదు. రి, బెల్టియో యెల్లుండియో యని _ కొన్ని [వతులు. 10. నీ యశ్వ శిణూ 
నె నై_పుణ్య = ఈ. ఐ; సీయశ్వనిపుణత్వంబు - ఏ ఓ టొ. ల; నీ యళ్వ నైపుణ్యంబు = 
ఆ. వా, సం. కొన్ని (పతులు. 11. మనవుడు = కొన్ని (పతులు. 

1. నకానంగ నేరకున్న నిట్లు = స్మ 2. ఎలమితోడ గూర్తు .....? వెట్టి వారు - జౌ. 



166. 

187. 

168. 

169. 

110. 
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ఆ. సాధ్వి నాకు( గూర్చు నంతతి గలయది, చెలువ యిట్టులేల చేయు నైన 
చెటుగవలయు దిని చే బుతుపర్దుతోం, 25ేదు నని; నలుండు బుద్ధిదలంచి. 

వ. తొల్లి వ్యారయుండు “దెచ్చిన తనరథంబునందు నిజహయంబుల *నాలత్యు 

మాణకుభలతణంబులు మనోోవాయువేగంబులు నై నవానిం బూన్సుకొని 
వచ్చిన బుతుపర్హుం డారధం బెక్కున ప్పుడు పాయంబులు * (మొగ్గినం జూచి 

రే ప్పీదగుజ్ఞంబు లతీదూరం బెట్లుపోవ నోపు నొండుగుజంబులం 
బూన్పుమనిన జాహుకుం డి ట్రనియి. 

క. అవనీళ యిీోహాయంబులు, పవనగతిం బజుచు. |బొద్దువడకుండ(గ నేం 

డ విదర్భ్శ*కు ననవుడు విని, కువలయపతి మెచ్చి జాహుకున కి ట్లనియిన్. 

వ. అట్టయిన నీ!హాయత _త్వకెళలం బెటింగి నీకు నభిమతం బొనరింతు నని 

రథం బెక్కి బాహుక వారేయనహితుం డయి యరుగుీవాండు. 
లం 

మ ధ్యాక్కార, 

ఏఎదురను దవ్వులం జూచిన పొడవు లెల్ల ( "దత్త ణమ 

3కదియంగా నవ్వి యెంతయును దవ్వయి కనబడం విలు(ద 
నిది దినేశ్వరురథమో యనూరుండో యితండంచు నపుడు 

_ వృాదయమునను గడు *విన్మయం బందె నిజ్వాకుకులుండు. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

—— 

1. వలయుగాన నీబుతు - అ. ఆ. ఎ. రు వలయుదీని నీబుతు - న. 2. బోదు 

ననుచు నల (డు - కొన్ని (పతులు; నరిగి చూతువనుచు చాత్శ దలచి - క; నరుగ 

దలచె నెమ్మనంబులోన = ద. 

1, తనరథంబుతో దెచ్చిన వాయంబుల - అ. రు. 2. అవయవ లక్యమాణ - 

ఇ. ఉ. ఘ. లీ, వాయు - సెక్కు [పతులలో లేదు 4. (మొగ్గతిలబిడినం జూచి-జా. 

5. యీబడుగు - ఊ. 6. పో నేర్చు - ఏ. ఐ. ఓ. 

1. కరుగు ననవుడు - స; కరుగు నని విని - ఏ. 

1. యశ్వ కెశలం - ల; కుళలత్వయు - ఆ. ౨, వాకు ముందటి  ఒ౬. జొ. చ.ల. 

. 1. ఎదురుగా దవ్వుల,- ల. 2. నకణమ = కొన్ని (పతులు. ఏ. కదియుకు 

'నెంతయు దవ్వయిన గానగాబడు బిటుద - ఒ. ఓ. చ.ల. 44. నిది దినేశ్వరుని 

రథ మొ యనూరుడో యితండంచు నపుడు - ల. శ. నచ్చెరువఎదె - కొన్ని [పతులు 
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171. వ 

భీమదాంధ మహాభారతము 
= లో ' 

వారేయుండును చాహుకురథంబు గడుపు 'సర్నున క చ్చెరువడి యాత్మగతం 
మ 
ణ్ 

బున. 

172. క. 

173. వ. 

ఈతండు శాలిహో తుండొ, మాతలియో నలుండొ యొురులు 

మానవులు 1జవో 

చేతముగ నిట్లు రథవాయ, నీతి యెజుంగుదురె ధారుణీవలయమునన్. 

'వయోవిద్యాీవై భవంబుల నితండు నలుం బోలియు వికృత రూపధరుం 
డయినకారణం బేమియొ మహాపురుషులు కోదై వనియుకు తె |పచ్చన్న 
వృత్తి నుండుదురు వారి *నెటుంగం బోలునె యనుచు. జనునప్పుడు 
బుతుపర్లుండు దనయు _త్తరీయంబు ర్జాంరి భూతలంబుపయిం బడిన 6మలంగి 

చూచి బాహుకా వా-రేయుండు వోయి యు త్తరియంబు చెచ్చునంతకు 
లం 

రథగమనం బించుక మందంబు సేయు మనిన “జబాహుకుండును నయ్యా . 
నీయు_త్తకీయంబు వడిన యెడ యిచ్చోటికి నొక్క యోజనంబుగలదు చాని 
వాన్టేయుం జట్టు చే నేర్చు నని రథీగమనవేగమావోత్శ వ్రంబు *సెప్పుచు 

ననేక చేశంబులు గడచి చనియొక్క యెడ నగణ్యపర్ణ 10ఫల శాఖాలంకృతం 
బయిన విఫీతవృతంబు గని రంత బుతుపర్ణుండు బాహుకున కి ట్లనియె, 

కీ ఆఅ. ఎల్ల వారు నెటుంగ శెల్లీవానిని భిన్న, 2విషయు లెల్ల వారు విద్యలందు( 
కదొలగశే నెలుంగుదును దృష్టిమా(త్రన, సకలమైన వస్తుచయము సంఖ్య. 

174, 

1. బలో -ద. 2. రథవాయ-న.నూ. ళ. వెక్కు[పతులు; వాయములనీతి -వా, 

ఎ. ఏ. ఓ. ల. 2. విభవంబుల - పెక్కు వతులు. లి. చేవ. 
యుక్తులై న. ళ, 4, నెళ్టెరుంగ బోలు ననుచు - ల. కొన్ని (పతులు. 
క్. జారి _ పెక్కు (పతులలో లేదు. 6. మెలంగబాహుకా - స; మగుడి - ఈ. ఐ. ఓ. వు మగిడి యు మరలి - చ.ట. ల. 7, బాహుకుండు నగి _ వా, మున్నగు 
(పతులు; కాహుకుండనునయ్యా. నీయ త్తరీయంబు -గ. డ. 8. గమన .. క్రొ న్ని. 
(వతులలో లేదు. 9. *ప్రవము క్షే నలేనాథ తదాభాంగస్వరిర్న వః ఆనసాద వనే. రాజన్ ఫలివంతబిఖీతకం” ల_70_8, 10, ఫలాలంకృతం _ వెక్కు| పతులు. 
1. దానిని _ కొన్ని పతులు; విద్యలు _ ఓ. 2, విధములయినవారు __ చ, 
శ, తొడని యే వెణుంగు న రు, ల. 
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175, వ. ఇవ్విఖీతేక ౦బున ఫలప ర్ల సముదాయసంఖ్య జెప్పెద విను మీిరెండు శాఖలం 

గలపర్షఫలంబులు పదివేలు నొక్కండు దక్కిన శాఖలం గలయవి ౦డువేలుం 

దొంబదే ననిన జాహుకుండు విని వీని నెన్నికాని నిశ్చయింప నేర నని 

కిశనరభంబు నిలిపి యావృకుం చాతణంబ యురులం [దోచి యయ్యె 

శాఖలం గలయాకులుం బండులు నెన్నిన బుతుపర్లుండు చెప్పిన కీయన్ని 

యయిన నచ్చెరువడి యివ్విద్య నాకు నుపదేశింప వలయు వని యడిగిన 

బుతుపర్టుం డి. ట్లని యె. 

176.- క. ఇది యతవ్యాదయ మనంగా, విదితం బగువిద్య దీని ేవిధ్యుక్రముగా , 

మది 2నెలుంగు నరుండు సంఖ్యా, విదుః డగు దుష్కృతకళంకవిషముక్తు+ 
డగువ్. 

177. చ, సకలగుణపసిద్ధుం డగు సర్వీహితుం డగు జూవె యంచు బా 

1... వాకునకుం |వీతితోడ విధియు క్షమోగా నుపదేళ మిచ్చె న 

త్యకుటిలబుద్ది నక్షవ్భాదయంబు( గరంబు కిరయంబుతో విద 

ర్భకు( జనుకవేడ్క( జేసి బుతుపర్జుండు పూర్ణ మనః|వసన్ను (డై. 

178, వ, ఇట్లు నలుండు బుతుపర్దు"వలన నతవాదయంబు వడసి సంతుష్టుండ్రై నీకు 

నశ్వ హృదయం బిచ్చెద6 బర్మిగహింపుమనిన బుతుపర్డుం కిడట్టచేయుదు నది 

కియంతకు నీయంద యుండనిమ్ము నోవలసినప్పుడు "గొందు ననియె నంత 

నయ్యశవాదయసామర్థ వ్ర్రంబున నప్పుడు. 

176. 1.5 వృతుంబు ఫల - కొన్ని (పతులు. ౨. శెండు మవోశాఖలం -- ఆ. ఇ. ఉ. 

ఊ. వర్ణ ఫలసంఖ గ్ర విషయమున మూలమునకును 
దీనికిని భేదము గలదు. కి. తన- 

"వెక్కు[వతులలో లేదు. క. విధంబైన - ఈ. ఐ. త; విధంబున నన్నియువైన - 

జా. ద. 

176. 1. విధియు క్షముగా - ఆ. ఎ.ఘ. యు. ల. ౨. చెటీంగి నతడు - యు. అ. వ; 

చెరుగు నతడు ఈ. ఊ. ఐ. చ, 

శ. 1. విదుండగు -- చెక్కు[వతులు. £.గా [(బియమారనిచ్చె -- క. శీ. ముదం 

బుతో _ ట. . వేడ్మ_తోడ ఆఘ. 

178... 1. చేశత-.వ. వ. డిట్లనియె నట్ట చేయుదు - ద; డట్ల చేసెద _ ఉ. ఒ. క. 

భు. చ. శ. మ. కి. యందాక - ఏ. ఓ. ఘ.ల. ఉ. వలచిన యప్పుడు - ఈ. 

ప.త, ర్. పరిగహించెద _ ఇ. ఉ. ఘే, 
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179. క్ల, 

180. ఆ. 

181. వ 

182, క 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

ఎఎ నలుండు గలిచోత్ బిము వ్రంశయి విదోర్ర వంటో భ్రుటు వ, 

సం, లీ. 7 27 

నలు దొల్లి 1యా[కమించిన, కలి గర టకవిషంబు గక్కుచు ినొడలన్ 
'చెలీవడి : నలునకు విహితాం,జలియై తన్నెలు6గం జెవ్పె6 జంచలు( 

 డగుచుద్. 

వాని జూచి నలుండు చానల్లి శాపమీ,నున్న € గలి యెటింగి నిన్ను బొంది 
యహివిషంబుచేత !ననిళంబు దగ్గుండ, ,నెతి నింక నాకు నలుగ..వలదు.. 

1నిన్ను ను నీశలువను గీ రించిన జనంబులు నావలనిభయంబు. 2ఏరొరయరు 

నాకుం గరుణింపు మనిన నలుండు *ేగోపం బుడిగెం గలియు నవ్విఖీతకోవృ 

తంబు నాళయించె నది మొదలుగా. విఖీతీకం బ(పశ_స్తం బయ్యె, నట్లు 

నలుండు వికృతరూపమా। తంబు దక్కు దక్కి నోదుష్కృతంబులవలన 

విముక్కుండై రథం బెక్కి యతివేగంబున బుతుపర్హ వా వ్రేయసహితుం డై 

.విదర్భ్శకుం జనియె నంత "సాయాహ్నాంబున. లు 

మానుగ బుతుపర్డుండు ఫి మానుజ్ఞాతుం డయి చొచ్చె 'నా|పోలు రథ 
ఛ్వానంబు ్క మైయుచుండం, నానాదిబ్బుఖములను ఘనధ్వనివోలెన్. 

179, 1. యాశ్రయించిన స, చెక్కు ప్రతులు. _ ౨. వెడలెన్ _ ఆ. శీ. వడియె 
నపుడు _ ఊఉ ne | 

180. .. 1. ననయంబు = (పౌ. కారక _ 19, ౨. నింక నాకునై నహింపు.-- జా. న. 

..._ నింకనాకు నటు సహింపు - ఉ; నింకనాకు ననభఘనై వు _-శ.పు; నింక నా కన్ముగ 

181.” 

వాఠిబు సేయు = 

నిన్నును నీ చెలువను గీర్హించిన = కొన్ని పతులు; నిన్నుం గీ రించిన జనులు = 
వా. వీ. శ. వ. మున్నగు (పతులు. £..బొరయరు = కొన్ని (పతులు; బొందరు = 

' వా. . కొన్ని. (పతులు. : 8. వానిం గరుణించె - ఇ. ల... , శీ. వృతం - కొన్ని 
ప్రతులలో లేదు. 5. కంబుకలికి న్మాశయం బగుటం జేసి య వళ, _న్హంబియ్యె - ఇ. అ. 
6. దుమ్మర్భుంబుల = ఈ. గయత. 7. అపరాస్హాంబున = ఆ. ఎ, జరయ్సు 

. __ సాయావ్నా సమయంబున - జ, గం ఘు ద. ల. 

182, |. నప్పో%లు = శ (రూషము విచార్యము) బీ. చెలగు = కొన్ని (పతులు, 
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185... 

186, 
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. దమయంతి యారథధ్వని విని యిది నలురథభోషమని యనురాగమొంది 
నలు నిషమభేళు. బుణ్యళ్లోకు లోకోపకారకు( జూడంగం. 'గాంతు నేడు 

ఘనభుజుం జూడంగ6 గాననినా6డు. దద్భుజపరిరం భణో ద్య్భూతసుఖము. 

బడయనినాండును 2 బాణముల్ విడుతు నేనని కీతలంచుచు( గమలాయశాకీ. 

. యారోథాధిరూఢు(డై వచ్చు బుతుపర్లు(, జూచి యవ్పు డధికళోకత ప్ప 
యగుచు నుండె నంత నాబుతుపర్గుండు, భీము గానవచ్చెం 5 వియముతోడ. 

. భీముండును వానిం బూజించి యొక్క 1రమ్యవార్శ రంబున విడియించిన 
బుతుపర్జుం డప్పురంబున *స్వయంవరం బనుళబ్దంబు మొదలుగా వినం 

గానక యాత్మగతంబున. 

. ధరణింగలేరాజు లిట 2యె,వ్వరు వచ్చినవారు లేరు వై దర్శి యొరు౯ా 
వరియింప నంత ధ ర్మే,.తరచరితయె యనుచు నుండె. దద్దయు లజ్జన్ .. 

. బాహుకుండును రథశాల *రథాశ్వంబుల బంధించి రథనమీపంబున విశ 
మించియుండె నంత దమయంతి బాహుక వా్రేయులతోడ వచ్చిన బుతు 

౯9 

పర్దుం జూచి విఫలమనోరథ యై యుండనోపక కేశిని యనుదానిం బిలిచి 
బుతుపర్దు నయోధ్యాపతింగా వా-రేయు నూతపు తుంగా _ నెలింగితి 

రా 
- కేళాహుకుం డనువాండవ్వండో - వానియందు నాహవృదయంబు ముదిత౦ 

బగుచున్నయది మన _పర్షాదునకు. |బతివచనం బిచ్చినవాండు వాండ 

19. 

164, 

185, - 

1. గంటినేడు = వెక్కు[పతులు; గంటిననుచు = వీ. న. ళ. 2. (బాణంబు = "వెక్టు 
(వతులు. ఏ. తలంచుచు నున్న యంబుజాటీ. = గ. 4. థావ రూఢుండై = అ. 

5. |బీతితోడ =. వెక్కు [పతులు, 

1. భర = ఈ. ఐ. త; రమ్య = ఆ. అ. ద్, [వతులలో లేదు; రమ్య వార్శ్మ క తలం 

బున = కొన్ని (పతులు. 2. దమయంతీ న్వయంవరంబను శబ్ద మాత్రం బేనియు = 

జ. ల. లీ. మొదలుగా న, పెక్కు (వతులలో లేదు. 

1. రాజనుతు లెవ్వరు  ఉ; రాజులం బెవ్వరు ౬ వీ. శ. మ. ౨. నెవ్వరు - నూ; 

శెప్యరు = బొ. 

1. నశ్వంబుల = ల. కొన్ని (పతులు; రథంబుతో నళ్వంబుల -న. 2. శేశియను = 

కొన్ని |వతులు. ల. తనదాసిం - అ. ల; తన చాదిం' = జ. _ క. మూడవవా 
'జెవ్వండో - ఊ; మూడవ వాడు బాహుకుండను వాడెవ్వండో - ఆ. జ. ద. అ. 
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187. 5. (వ 

188. క. 

189. వ. 

190. క్ర 

(శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
లో 

కకావలయుచాని కడకుం బోయి యొజింగి "రమ్మని వంచిన నదియును 

బోయి బాహుకుం గని దమయంతి నీకుళలం కబడుగ6 బు_తెంచె నిందు 

శేమి కారణంబున *వచ్చి తనిన దానికి జాహుకుం డి ట్లనియె, 

పియమున. దమయంతి పున,స్స ప్రియంవరము సేయం గడంగి నకలోతత్రా 
కిన్యయ వీరుల కీరావించిన, 5నయనిధి బుతుపర్డు6 డొర గ్రానాంటన వేడ్కన్ . 

వినవె కత యోజనంబులు, సనుదెంశె నయోధ్యనుండి స సరి నిందుల కా 

తని *రథసారథి నై యే,నును వచ్చితి శనతనితో మనో వేగమునన్ . 

అనిన మూండవీవాండెవ్వం డని యడిగిన నక్కేశినికి బాహుకుం డి ట్లనియె. 

1నలురథచోదకు డత ( డృత్యలఘుండు వార్టేయనాము. డనవుడు వాండ 
£3 

న్నలభూపాలకు పోయిన, *వల నెటుంగండొక్కొ యనిన వాం డిట్లనియెన్.. 

191. వ. వార్టేయుండును నలుపుత్రుల విద కృేశ్వరునొద్దం చెట్టిపోయి నడుమ 

నలురాజ్య! (భంశంబు విని బుతుపర్దుం గొలిచోయుండె నాతండును నలు 
నెణుంగ(డు. 

క్ కానోవు వాని  'కడకుం = టి; శావలయు కావున = పం న; కావున = కొన్ని 
(పతులు, 6. బోయి యంతయు నెటింగి = ఎ. ఏ. ఐ.ఓ. త; జని _ అ. ౫. ఇ. ఎ, 

. +. రమ్మనిన నదియును చాహుకుం - ఈ, ఏ. ఐ. రు.త. 68. బడిగి వు ్తెంచె = 

187. 

188. 

కొన్ని (పతులు; బడిగి యిందుల = ల; ెటింగి రమ్మని = ఘ. 9. వచ్చితి రని 
కొన్ని (పతులు. 

1. సేయుచుండి = ఘ, ల్లి, నృపాలాన్వయ _._ అ. లి. న్వయులను రావించుట 
విని _ గ.స్మ్క న్యయ వరులను రావించిన _ వ. ఓ. ల; న్వయ జనితుల ._. జా. 
4. రా బనిచిన __ కొన్ని (పతులు. 5, నయమున బుతు __ కొన్ని (పతులు, 

1. సరి యిందులకున్ శ, ర. శ. సారథివై యిట శేనును _ కొన్ని (పతులు. 
శ వానితో _ కొన్ని (పతులు. 

100, 

190. 

1. వా డెవ్వ డగునని _ ల; వా డెవ్వ'డనిన _ ఈ. ఏ. ఓ. జా. త. 
క. నలునకు రథ చోదరకు. డత్యులఘుడు =, ఆ. వీ, వల నెటుగం డొక్కా యనిన. 
ల. స్య వల నెరుగ-డొకో యటన్న --ఈ. ఐత వల నొం డెజటుగునొకొ . పొ 

191, 

వల నత డెరుగు నొకొ యనిన _ చ. ద. 

1. పుత్తికా పుత్తు9 ఈ, ఐ. త. 2. పోయి నడుమన నలు _ జ; పోవుచు నడుమ నలు _ ల. వీ. కి, (భష్టత్వంబు _ ఒ. జౌ, ద. ళ్ళ; పద్మభష్ట్రత "ఈ; పద[భంశము _ గ, శ్వ యుం డెగాని యతండు __ కాన్ని (ప్రతులు; యున్నా 
డతండు _ క, 

' 



192, 

198. 

194. 

195. 
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క. నలుతో నొక్కట "నరిగిన, నలినాయతిచే[త ఖీమనందన యొండె౯ా 

రతా 

నలు(డొండె *నెజటుంగు౧గాక, న్నలునొరులకు నెలు(గ( *గారణము 

గలదె మిన్. 

అనిన విని కేశిని యిట్లని యె, 

. అడవిలో వ,స్త్రార్ధవోరిమయై దయేలేక |పాణేశ్వరు(డు 2దను. జాసి చనిన 
నాంటీవ స్తార్ధంబు నలినాతీ. యిష్పుడు. జరిధానముగ6 జాంపుపటల *మలిన 
ర్స గు చున్న తనువుతో ననయంబు జడగొన్న 6యలకావలులతోడ 

| నవనీతలము 
"శయనంబుగా ధర శ్రచారిణి దమయంతి యనఘ్” | వతం బిట్టు లాచరించు 

. కీచున్నదనిన నవిరళోద్గతబాప్పుపూంర్హ ౦బులై న లోచనంబు లెజుక 

వడకయుండ వదనపద్మంబు వాంచి తానొండుీవలను నూచుచుంజె నలుడు. 

. శేశినిియును జబాహుకుపలుకులు నాకారంబుిను దమయంతి ౩టింయీగించిన 

నది యాతని నలుంగా శంకించి *యింకను వానికడ కేంగుము వాండు 

బుతుపర్లు వంటలవాండెపెక్ పచనసమయంబున చానోచరితం బిమ్ముగా 
నెజింగి రమ్మని "పంచిన నప్పుడ చని శేశినియు జాహుకు కీనందుల 

దై వమానుషనిమిత్తాద్భుతీ[కియలు సూచి వచ్చి దమయంతి కిట్లనియె. 

192. 

194. 

195. 

1, యరిగిన _ ఇ. ఈ. ఉ. ఎ. వ, త. స్క; నేగిన -ఊ.' ౨. నేతి -- పెక్కు 

(పతులు. లి. గాక యొటుగున్ నలు నొడలకు -ఉ. శ. ష. 4. గారణంబును 

గలదే _ ఊ. ఘ. చ. 

1. దప్పి - అ. ఇ. ఎ. ల.న,. బీ, దన్ను --అ. ఊ. క. ల. ర్. వ(న్ర్రంబి యా 

నలినాకి అ. ఇ. ఉ. ఎ. ఒ. 4. పిహిత -ట. 5. మెయున్న-- ఈ.ఐ.త. 

6. యలకలతోడన ౬ ఐ. త. _ 7, వతములిట్టు - ఈ. ఊ. గ. త, 8. చుండు 

ననిన కొన్ని (పతులు. ర, గడయ = కొన్ని పతులు; గడయు(6 జూచు=స. శ. 

1. మగుడి దమయంతి కడకుం జని చావుకు -- ల. "ల, ను నెటింగించిన _ ల; 

ను నింగితచేష్టాక్సుతంబులును - జొ. 8. గింప నవ్వనిత_ఈ. ఐ. త. కీ యింక 

నెప్పటియ ట్రతనికడ కేగుము --ల. క. పొకసమయంబున -- వ. ఓ. ల; పాక 

యత్నసమయంబున కొన్ని (పతులు, 6, చరితంబులిమ్ముగా _ అ. ఇ. ఎ.యు. 

7. పంచి _ కొన్ని [పతులలో లేదు. 8. నందుల = కొన్ని (పతులు; వా. వీ, కమ. 

మున్నగు |వతులు. 9. |కమంబులు = ఈ. 
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లో 

: Fea యను దూఆి దయయంతితో సలునిగుణంభులు "నెన్నుట ఫ్ 

సం క్ర 708 

196, క. అతని *చరితంబు నెస్పంగ, న నలిమానువ మపగత | పయాన మద్భష్ట 

శుతపూర్వము 2పరమార్థమ, యతనిని 3వేల్పనంగ వలయు నంబుజోనేత్రా. 

197. క్ సీ, 'వినవమృ తృణముష్టి గొని వాండు 2 ముడు నందగ్ని యుదీియించి _ 

- యతని వంట 

క[్రమరు నంతకు నింధనము లపే&ింపక యుడుగక మండుచు నుండు 

మటణీయు( 

నడతతో నంజుళ్లు గడుగంగ సమకట్టి జల ర్నుి పీడించుడు సంభవిల్లి 

.  కుంభ్రముల్ నిండి దివ్యాంభః ₹పచాహ మకయ మగుచుండు. 

దత ణమచూడ టే 

ఆ. నతని కరతలద్వీయావమర్శితములై , కందియును మవోనసుగంధకునుమ 

తతులు దొంటియట్ల 10తమకంపు విడువక, యుండు నతనిళేజ మున్న తంబు, 

196, 1. చరితము చెప్పగ = ఈ. ఎ. త. ల. 2, సరమార్దంబతనిని = పెక్కు. పతులు. 

ల్. చైవ మనవలయు = ళ. ష; బిల్వంగ వలయు = స; చెలియంగ వలయు = చ 

కీ వేన్రీ- చెక్కు. [ప్రతులు, 

197. 1. వినవవ్వ తృణముష్టి - ట. ద. 2, విడుచుడు -ఉ; వీచిన -వ. త, ల; వై చిన = 
శ, మ; వినరంగ = ట; నిలుచున్న = గ; విడిచిన - ద. శీ. యించునందు = ఒ; 

యించియంత = ఓ. ల. “4. కమగునంతకు జ ఏ. ఓ. ల; వమయమంతకు ర్వ; 

లగు, అవు - ఆని శ, స. . మున్నగు (పతులలోని పాఠములు కుదురుట లేదు. 

5. మవేడింపడు - ఈ. ఉ. ఐ. ఓ, రు. త; మవేతింపుడు -అ, గ. చ. 6, నంభ 
విల్లు - ఊ. ల. 7, [పవాహంబు లకయంబగుచుండు దళ్లణంబ -ఉ. ఈ వద 

మున [పతి పాదము రెండవ దళమున సాధారణ యతి నియమము కోన(జడుచున్నది. 
(ప్రకృత పాఠమున (పాస యతి వచ్చి నియమ భంగ మగుచున్నది. 8. యామర్షి. 
తంబులై - ఉ, స. ళ; యమున మర్షితములై జౌ; యాపమర్జితములై. ఇరు... 
9. సుగంధి కునుమ = ఓ. 10. త్రమకంబు = ఉ. ఏ. ఐ., ఒ. చ. రు.శ.వమ = 

ఇచ్చట మూలము. భూయవవ నుగంధీని వాషికాని. భవంతిహి. చిత్రశాలా (వతి. 
వనవర్వ - పుట 121. 



198. 

200... 

లి01... 

202. 

ఆర ణ్యపర్వము ._ ద్వితీయాశ్వాసము [ర్] 

వ, అనిన "విని దమయంతి వెండియు. గేళినిం 2బంచి బాపుకువండిన నంజుళ్లు 
ిదెప్పించి *యాస్వాదించి బాహుకు నందు నలులక్షణంబులు గలుగు చుణిం 
గియు నూఅడ నోపక వాని గ్పాలికిం గొడుకునుం గూ(తునుం గేశిని 
రధం బుచ్చిన నక్కుమారులం జూచి, 

. వశము "గాక బాష్పవారి 'యొల్కుచునుండం గొడుకు. గూంతు 
నె త్తికొని నలుండు 

హర్ష ర *పులకితంబు లయిన నిజాంకం౦బు, లందు వారినునిచి యాదరమున. 

. అక్కేశినిం జూచి 1యిక్కు_మారు 'లిద్లలు నాకొడుకునుం గూంతునుం 
“బోలిన వీరినె త్తికొని దుఃఖంచితినని తన్నే ర్పడ కుండంబలికి *దానికిట్లనియె. 

క నీవిట పలుమణు వచ్చుచు, 1బోవుచు నున్మి_ గని చి త్తముల నొండుగ 2నన్ 
భావింతు రితరజనములు, గావున రాశీవలవ దింక. గార్యార్థిని వై. 

. వము దేశాంతరంబుననుండి వచ్చిన 'యతిథులము నీకు మాతోడిదేమి 
యనిన గేశిని *|గమ్మణి వచ్చి బాహుకుమార్గం బంతయు కదనమయంతోకిం 
చెప్పిన "నది శీసంతసించి *నిజజనని కిట్లనియె, 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

క. విని -_ కొన్ని |పతులలో లేదు. 28. బుచ్చి - కొన్ని [వతులు; బుత్తైంచి = 
ఉ. ద; బిలిచి శ. ష. లి. దెప్పించుకొని _ జొ. 4. ఆస్వాదించిచూచి = అ. ఆ. 

ఇ. యు. ల; చవిచూచి _ ఒ.. ల్, కడకు = ఊ. 6. తోడం గూర్చి పుచ్చిన = 

ఆ. ఇ. ఎ. రు, 

1. గాని యు. లి. పులికితుండు నయి నిజాంకతలంబునందు వారినునిచి యారర 
మున - వీ. శ. ష 

1. యిక్కుమారికా కుమారు - అ. ఇ. ఎ. రు. ల. ౨. బోలియున్న = ఓ. అ. 

5. తన్నెబుగకుండ =. ఊ. బె. క. జ. 4. నలుండు దాని కిట్టనియె = ఈ, ఎ. ఐ. ఓ.త. 

1. బోవుచునికి గనిన _ ఉ; బోవుచు నునికి గని = ఇ; బోవుచునికి జూచి = కొన్ని 

(పతులు. 2, నన్ భావింతురు = ఇ. రు. ల; సంభావింతురు - వా. మొదలగు 

(పతులు. ల. వలువదింక = స; వలవదొక్కు = ఇ, 

1. యర్ధులము = ఇ; ఆర్తులము - రు. వి, మీకు = ఊ; మాకునీ-జా. 8. మనిన- 
ఊ, ED మగుడం జని = జౌ. 5. దమయంతికిం ఎ ర్లు. ల. [పతులలో లేదు. 

"8. శకరింగించిన = జ, 7. నంతయు విని - జౌ; 'నదియును-గ. న. 8. చింతించి 
కొన్ని (పతులు; నిశ్చయించి = ఈ, ఎ. ఏ. ఐ. ఓ; యతండు నలుడగుటకు నండి 

యంబు లేదని యెంతయు జింతించి = జా. 9. తమ తల్లి కిట్టనియె = అ. అ. ఎ. 
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208. 

204, 

205, 

206. ., 

207, 

క. 

ఆరణ్యపర్వము. _ ద్వితీయాశ్వాసము 

. నందియమేల సర్వగుణసంపదం జూడంగ బాహుకుండు భూ 

వందితు. డైన నై షధు( డవళ్యము( దా నగు కేనామనంబు నా 
నందము. బొొందుచున్నది కిఘనంబుగ వాం డిట వచ్చువాండొ యే 

నందుల కేంుదాన నొ శీరయంబున *నాపని నిశ్స్చయింపుమా. 

. అనిన నది యప్పుడ ఖీముకేననుమతంబున ఓదమయంతి యొద్దకు చావుకు 
కిరావించిన, 

. చనుచెంచి 'యందు దీనా, నన 2నవిరళపంకమ లినీనతగా తం దప 
స్విని నతిక్ళశ దమయంతిం, గనియె నలుం డుదిత చాప్పకణక లోతముఖిన్. 

= దమయంతి నలుని వికృతాం, గము. 1జాూచియు నతని నన్యుంగా వగవక నె 
. య్యమునను లజ్జను *నతిసం, [భమమున వివశాత్మ యగుచు బతి 

కిటని యొన్ 
౧ 

= విజనం బై_న “విపినంబునందు నలసి *ని|దవోయినచాని నబల నతిసాధ్వి నను 
(వళ నగ్ని సన్నిధి. బాణి, గవాణవిధిలబ్దయైనదానిం జాసి నలునోట్లు నిర్ణయు 

లై యరిగినవారొరులెవ్వరు లేరు... 

208. , 1. నటులైన నా=ఉ. 2, మనయిన = ఉ. లి. నయంబున - ఉ. ఊ. జ. వీ. 

204. 

206. 

206, 

207. 

శ,ష,న,. క నాపని నిశ్చయింపుమా - వీ. ళ; నా కది నిశ్చయింపుమూ - ఉ; 
నాతని నిళ్చయింప(గన్ = వా. కొన్ని (పతులు. 

1. నథిమతంబున = ఈ. ఐ. ది. దమయొద్దకు -ల _ 8, బిలువం బనిచిన - ఒ; 
రా బనిచిన = ఊ. 

క. యవుడు = కా, 2. వంకజపంకమలిన _ ఈ. ఏ, ఐ. ఓ క. త. ల. వత 

గా|తి- ఇ. ౪.ల,.న. 4, తాస్యన్ = ట. 

వీ. వ. న. ళ, 

1. విపినాంతరంబున _ అ; విపినంబున - కొన్ని (పతులు. 2. నిదింవుచున్న-ల. 
లీ. గ్రవాణఅబ్బయైన - "వెక్కుపతులు.” 4. ట యొరులు - ద. ల; ట్లు నిర్ల 
యుల = కొన్ని (పతులు; ట్ల రులు = వా. కొన్ని (పతులు. 5. రొరులివ్వరు 

లేరు ౬ ఐ. త. ళ. వ; లెవ్వరు లేరు-కొన్ని (పతులు రు లేరు _ వా. 
| 
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౨08. క. *సురవరుల. £దొజంగి తన్నుక్కా వరియించితి నన్ను. బు తవతి నెళొకొ చె 

చ్చెర విడిచె నాతనికి ని, వ్కరుణున శేనేమి యెగ్గు గావించితినో, 

209. వ. నిన్ను విడువ *నోడకుండు మని పలికిన యప్పలుకు *లేల మజచెనో యని 

శొక*త ప్పంబై న తనహృదయంబు దడుపుచున్నదియునుంబో లె బాష్ప 

ఛారలం గుచమండలంబు దడుపోచునున్నదమయంతిం బూచి 5ళశోశాకు 

లుండై నలుం డిట్లనియె. 

210. శే, కలి"సమావిష్ట"మతి నయి కష్టవృ త్తి, నట్టి యిడుమల( ఐడితి చెనవి మదీయ 

తపము శబలమున నీదుఃఖీచావామునను, నష్టమై పోయె గలి. 
' యిపు నన్ను ర్పిడ్రి చె, 

Co 

211. వ. ఏ నిందులకు 'నీతదర్గంబు వచ్చితి నది యట్లుండె నన్ను ననురక్రు నను వతు. 

దలంపక యన్యా పేతం బునన్న్స్వయంివరంబు రచియించుట యిది కుల స్త్రీ 

ధర్శంబుగాదు రాజులనెల్ల నీన్వయంవరంబునకు శిరావించుటం జేసి ,కాచె 

బుతూపర్దుండు వచ్చె ననిన వెజచి కృశాంజలియై దమయంతి యిట్లనియె. 

212. శే, నిన్ను రోయంగ విప్రులు నెమ్మి నరిగి, పలికి రెల్లచో నాచేతం ేబనుపంబడియ 

యందు. బర్హాదు. డను విపు. డయ్య యోధ్య, “కేంగి (పతివచవంబుల 

నెణీ నిన్ను. 

203, 1. నురలదిగనాడి జొ, ఇ. నురివి = కొన్ని (పతులు; విడిచి - ఉ. బు నొల్లక జా 

ఆ. శ. వ. లి. చిన నన్ను - కొన్ని (పతులు. 

209. 1. నూరకుండు _ చ. 2. లెల్ల - కొన్ని (పతులు, శి. సంత ప్తమైన - అ; 
(౧౧ క మ 

త_్పవ్భాదయయె శరీరంబు - భు. 4. చున్న-కొన్నిిపతులు. 5. దుఖతుండై -చ. 

910. 1. సమావేశ _ ల.న. కొన్ని |వతులు, 2. గతిగడు జొ. లి. ఫలమున ౬ ఉ, 

ఊ. ఘ. వీ. ళ. 4. దవానమునను ౬ కొన్ని పతులు. 5. బాసి_ఉ. ఉం, జ. ట, 

211. 1, నేతదర్థంబ = ఇ, ఈ ఓ. జ. రు. ౨. నగరం బమేకించుట - ఘః వరంబు 

చాటం బంచుట - ట; వరంబు కులస్త్రీ - ల. 3. రావించినం గాదె - ఈ. ఐ. ఓ. 
యు. త, ద. 4. పర్జుం డిందులకువచ్చె - ఉ. ఘు. ల, 

212, 1. బనుపబడియ - ఊ. రు. ట. వీ. శ. వ; బలుకబడియ ౬ వా. 
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218. 

214, ' 

215, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
న 

. ఆపర్హాదు*వలన నిన్నెణింగినదాననై *నిన్నిట రావించు నుపాయంబు 
బం 

దలంచి *యెల్టి దమయంతీ *ద్వితీయ స్వయంవరం ీబగునని బుతుపర్ద్జుీనందు, 

(బకాళింప సుదేవుండను | ఛాహ్మణుం రి బు త్తెంచితి. 

. నరీవరుండు నలుండు గాశె,వ్వరు శత యోజనము లొక్క వాసరమ.నకీవ 
తురు నరు *లొరులని. *దీనిం, బరికింంంగ6 గడంగి యిట్లు వంచితి ినధిపా, 

. "వ నతిపాపోభావమును *నెగ్గు( దలంపక యుండు నట్టుగా 
నానతవై రి నీయడుగు లంట(గ నోపుదు రనట్టిదై. నన 

కన్నీ నలినాపు ( డీయనలు( డిమృగలాంఛను( డనురో_త్తముల్ 

'జానుసెడంగ నీకణమ చంప “కోపపరీతచిత్తులై . 

. *అనుచున్నయవసరంబున నఖిలాభూ తాంతర్గ్లతు (డయిన వాయుభట్టారకుం 
డెల్లో వారలు విన నాకాశంబుననుండి నలున కి ట్రనియె. 

218, 

214. 

215. 

218. 

1. వచనంబున-కొన్ని | పతులు. 2, నిన్ను రావించు.. సెక్కు. | పతులు, ఫి, యెల్లి _ 
కొన్ని(పతులలో లేదు. 4. ద్వితీయ _ చెక్కు (పతులలొ లేదు. క, బని బుతు 
పర్జునందు _ వెక్కు[పతులు. 6. నకు వినుపింవ - జ. ల. 7 సుదేవుం బంచితి _ 
ఈ ఐత, రీ. బించితి _ ఆ. ఊ. రు, 

1. నుతుడు - ఆ. రు; సుతుడు - అ, ఎ. వీ. 2 వత్తురె - కొన్ని వతులు. లి. లొండొరులని మది _- ఈ. ఐ. త. 4, నిన్నుం బరికింవగ - ట; దీనిం బరికింవక వెండి-రు.ళ.వ. ర్. ననమా _ చ, 

1. ఏ నొక పావ_నూూ ౨ భావమున _ చెక్కు. (పతులు; దోషమున _ ఊఉ; భారమున _ జా. లి, నెడ్డ = అ. జె, నూ, నెగ్గుదలంప దలంపుకాదుగా _ ఘు; నెగ్గును చేరుదలంపకుండగా - ఊ; నెడ్డ్దదలంవక యున్న నెందుకో.కొ. 4. వదము. జ. ర్, నట్టులె న యు కొన్ని వతులు, 6, న్నానలినాపు డాయనలు డామృ ౫ లాం ఛను డాసురోత్తముల్ _ ఈ.ఐ.త. 7 జానువడంగ శ. ర, ర. రోవ ఉ దోమ ను. 

ఉ. ఏ. ఓ. ఘు ర. 



లి]7. చ. 

218. క. 

219. వ, 

220. ఉ. 
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అమలచరి[త నిట్లు దమయంతి. బతి వత( బల్కు దే నృపో 

త్తమ విను దీనియందు విదితం బగుకీలవిధికా కినుధాంశు (డుం 

గమలహితుండు *నేను నయి కాచితి మొక్కట మూండువర్ష ముల్ 
గొమరుగం దీని. *జేకొనుము కోమలి నీకనుర క ీనావుడున్. 

కురిసె మరుద్వచనానం,తరమున నురపుష్పువృష్టి *దడయక (మోనెన్ 

సురదుందుభినాద౦ంబులు, గరము "పసన్ను( డయి వీంచె *గంధవహుండున్ . 

దె యుల్లవారికి నాళశ్చర్యంబుగా వాయు దేవుండు దన్నెణింగించి దమయంతి 

పతి వతా*గుణంబులును బతియందుల యకృ తిమానురాగంబునుం జెప్పిన 

విని నలుండు పరమ[ప మోదపరిపూర్ణ హృదయుండై తత్లణంబ కర్టోటకుం 
దలంచి వానియిచ్చినోపుట్టంబూీ వె ( బెట్టకొని నిజరూవంబు దాల్చిన. 

౨ నలుండు నిజగడూవంభుతో దమయంతింగూడుఖి == 

సం శ_ 175-27 | 

ఆయతిబాహు ద_ప్పికనకాంచితవర్ణు మనోజరూపు *నిం 
దాయితు నూర్య తేజు నిషధపభు *ఉనన్నలు. జూచి పద్మప 

| తాయతనేత యప దమయంతి గరంబు ముదంబు నొంది ల 

శ్రీయుత యయ్యె 6బంధులకు మి త్తు ల"కున్ హృదయ [పియంబుగన్ . 

217. 

218. 

219, 

220. 

1. బల్కు శు = ఆ. ఓ గ; బల్కె దె - ల. 2. విదితంబుగ _ఉ.ల. లి. హిమాం 

శుడుం - అ. ఆ. ఎ. ల. ఓ. నేను దగ గాచితి _ గ. వీ; నేను నిట శాచితి _ ట. 

5. కొనుము - ఊ; ర. కావునన్ - ట. 

1. దగవీశెంచెన్ - ఎ. ఓ. ల; దడయక వించెన్ - క. ళ; దడయక వీవెన్ - 

కొన్ని (పతులు. 2, (పసన్న ముగ = ఓ. చ.ర్వు; [పసన్నమయి = అ ఆ. టి; 

(వళ్న్తమయ ౬ ఉ. ఘ. స; (వళ_న్త్రముగ-కొన్ని (పతులు. శి. గంధవవాంబున్ -ఘ. 

1. గుణంబును = "పెక్కు (పతులు. 9 వలని _ ఈ. ప. త. 8. విని _ కొన్ని 

(పతులలో లేదు. 4. నాగాంబరంబు - ఈ, ఉ. ఐ. ఘ. త. స; యంబరంజు - 

5. ఓ. యు. శ. పయింబెట్టుకొని - ఉ. ఊ. ఒ. ద. స్మ పయిం గప్పికొని - ఈ. 
_ ఐ. ఓ. రు, ల. 

చాహుదర్చు - ఉ; జాహుదీ వ్ల - స; వాహునీల - ట. బాహునీలనిహి తాంబువ- 
; వి. కనకాచల=స. కొన్ని (పతులు; కన కామల.-_-స. కొన్ని|పతులు ఏ. మేధా 

యితు -- న. కొన్ని (పతులు 4. గన్నుల-ఈ. ఐ. త, ర్, [(తాయత చారుశే[త 

దమయంతి _- చెక్కు_|పతులు. 6. నెయ్య్యురకు —- అ, ఆ. బె. ద. శ. వమ. 

7. కెల్ల మనః [పియంబుగన్ ఈ। ఐ. ఓ. రు.త. ల; కెంతయు సంతనంబుగాన్ _- 

ఉ. బఒ, గ.ఘ. చ. ట; కున్ గడు సంతనంబుగాన్ --౪ఇ. క. 

శ 

గారా లా 
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లో 

ళ్త 

221. వ. ఇట్లు సంగతులై న యయ్యిరువురకు వికహేపరితాపంబుతోడన శరీర 

మలినశ్వంబు వా సె! బరస్సశానురా గంబుతోడన విభూషణ  శీవి శేష. 

విలేపనియోగంబులు “వి స్తరిల్రై నంత నంతయువిని “*ఖిముండు జాతసస్య 

మైన వసుధ తోయసంపా_ప్రి "నాప్యాయిత మైన టజ్ఞాతీచర్యుండై_న 

తనసతిం బడసి పీపరమసంతున్టహృదయమై చం దుతోంగూడిన 

1ేహాణియుంబో ౪ బతింగూడి  యొప్పుచున్న దమయంతిం జూచి 

సంతసి బి త నపురంబునం 12దస్టళోభనం బులు చేవగ్భహంబులయందు విశేష 

పూజలు ినేయించె నట్టిమహోత్సవం బెలింగి బుతుపర్జుండు నలునొద్దకు 

వచ్చి నీవు నిఖలలోకపూజ్యుండ చేవయ్యును నాయొద్ద బాహుకుం డనంగా 

| బచ్చన్నవృ క్తి నున్న నిన్ను నెణుంగక 15నీ చక్ర ర్భంబులయందు. నియో 

గించితి కదని కమియించునదియని నలుచేత సత్కృతుండై. యశ్వ*హృద 

'యోపచేశంబు గొని యయోధ్యకుం జనియె నిట నలుండును 15ి దర్భా 

వురంబున నొక్కమాసంబు ినివానంబుసేసి విదన్శ్ఫేశ్వరు వీడ్కొని 

దమయంతి నంద పెట్టి యొక్కర థంబును 20్పదియా'జేనుంగులును 2శే(బది 

గుజ్టింబులు నాబునూటి”కాల్భలంబులు దనకు. దోడుగా శినిషధ 

పురంబునకరిగి పుష్యురుం గని యి ట్టని యె. 

221, 1. పరి - పెక్కు [పతులలోలేదు. 2. భూపణ విశేష యోగంబులు = వెక్కు 

(పతులు. శి. యోగ్యతలు - ఈ. ఐ, త. 4. విలసిల్లై - ళ. సెక్కు పతులు. 

ర్న నిది యంతయు విని = కొన్ని |వతులు. 6- ఫీముండు సంతసిల్లై నజాతనన్య- ల 

7. నాన్లుశ - ఉ నా పూరిత యగునట్టు యవేత కల్మషుండైన - ఓ, 8. చరితుం 

డైన - ఇ. ఉ.గ.న. 9. గూడి - ఇ. ఉ ఘ. 10. పరమవృాష్ట వృాదయయమై - 

క, పరమ సంతుష్టరైమై = ల, 11. రోహిణి-గ. ల; రో హిణీరా తియుం _ 9. ఏఐ. 

ర్మాతియుంబోలె - వా. మున్నగు (పతులు. 12. దిష్ట - చ. 18. సేయంబంచె 

నట్టి - ఇ. ఈ. ఏ: ఐ. ఓ. ఓ. జౌ, ల. 14. వై యుండియు - కొన్నిప్రతులు. 

15. యళ్వ శికయందు - ఓ; నీచకర్శం లైన యశ్వ శితయందు - ల. 16. దీనికి = 

ఇ. ఒ, ళ. షమ; నన్ను = బె, 17. వాదయం బువదేశంబు - డొ, గ. ద. ల. 

వీ శ ము 18. విదర్భ నొక్క = కొన్ని (పతులు. 19. పసియించి - చ; 

సలిపి పెద ర్భేశ్వరు - ఉ. ఘ. 2౦0, బదారేనుంగులు - చెక్కు[వతులు. 2|. నెనుబది = 

"పెక్కు (పతులు. 22. కాల్ఫురును = ఉ, ౨8. నిషధంబున - అ. ఊ; నివధ 

చేశంబున - ఉ. ఘ. 



వవిపి, 

బలికి, 

224, 

22రి, 

క, 

మ 

UX 
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దమయంతిోరోయిగా జూ,దము నీతో నాడం *గడలరగౌదను ధరణీరా 
జము నీవు నాకు *రోయిడు, మమర(గ జూదంబు నీకు *నథిమతమేనిన్. 

_తకోకిలము. 

వీరభోజ్యము "నుమ్ము 2 రాజ్యము ివంకు నీవును నేను దు 

ర్య్వావేవృ త్తి. రథంబు లెక్కా ల్యయవంధ్యవి[కమ 6 మేర్పడన్ 

భూరి "వీరరణం బొొన_ర్రము పోర రీనోర్చినవాండ యి 

ఫ్రైరుణితల రాజ్యసం పద. దాల్ఫు “వీరగుణోన్న తిన్. 

ఈరెంటిలో న్ శెయ్యది యిష్ర్రంబు దానిన కడంగు మనినం బుష్క-రుండు 

రణంబునందు. 2బళాజితుండు గావున నలుం దొల్సియు జూదంబున నొడిచిన 

వాడ యింకను *నొడిచి దమయంతిం చేకొని కృ తార్జుండ నగుదు నని 
సంతసిల్లి యేనోటువడితినేని “నఖలీమహీరాజ్యంబు సీయది నీవోటువడిశేని 
దమయంతి నాయది యని కిపలికి యొడ్డి నలుతో జూదమాడి యోటువడిన. 

*ఘనముగ జంబూద్వీపం,బున. గలవారల్ర నెలుగం బుమ్మరుచేతం 
గొనియెం బునర్జ్యూతంబున, ననిఘుండు నలు, డఖిలరాజ్య మత్యున్న తితోన్, 

222. 

223, 

224, 

225, 

1. నొడ్డియును - జౌ; వినాగా -యు; రోయంగా - అ, ఆ, ఉ చ. జ శ.ప 
అర్థము విచాగ్యము. 2. దొడరాద  ఉ.జొ, ద; గలిీగాడను _ నం. లి, నొడ్డుము _ 

జె భు. ఉ. నది [పియమేనిన్ _ చె. ల. సన; న పియమేనిన్ _ కొన్ని పతులు. 

l. నువ్వ = అ; నూవె = ఆ. ఉ. న. ఏ. ఛారుణి = అ, ఇ. ఈ, ఏ 

జె. ద.రు లన. ళ. లీ. వీక - అ. ఆ. ఇ. ఊ. యు. ల; వింజె _ సం. 

2. 1402. 4. ళక్తిఎల. స. కొన్ని పతులు. ద్, యవార్య'. జ. 6, మొప్పగా = 

జొ 7తీవ-చ, ర. గాల్భిన- చ; నేర్చిన -ఘ. 9. ధీర - శ.మ, ల 

1. చానికింగడంగు - వీ. ళ. వ.; చానినచేయు ఓ. 2, బరాజితుండయు్యను 
నలురి - ఉ. ఘ. ల, జూదంబాడి - అ. ఆ. ర్లు; జూదంబుననోడించి _ ఓ. 
4. నీఖల - ఒ. చ, ల. ల. ధరణీ రాజ్యంమి లు పెక్కు పతులు. 6. యదియ -_ 

వీ శ, ర. 7. వోడిళేని _ ఈ; వోటువడితివేని - అ. ఇ. ఏ. జొ. రి, పలికి _ 
కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. భునమగు-న. 2. ఘనుడునలుం డ ఖల రాజ్యగతియున్నతితోన్ _ గ్య ననఘుండు 
నయ్యఖల.. .తితో =స, 
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996, 

9౨7, 

298. 

999. 

౨80. 
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లో 

. ఇట్లు జూద౦బున6 బుష్కురు 1వాడిచి సకలమహిరాజ్యంబును "జేకొని 

నలుండు వానికి ట్రసియె. 

. కలిసం|పాప్తు(డనై కడు, బల మటీ నీచేత దొల్లి 'బలవద్దూ్యాూత 

చృలజితుండనై తి నది నీ,బలమని *గర్వింప వలదు బలవంతుడ వై. 

. నీవు నాపిళృవ్యపుత్రుండవు ని న్నెద్దియుం "జేయేనోపం బొమ్మని పుష్కురు 

విడిచి 2ప్పచ్చి పుష్కులంబై న 3 రాజ్యంబుతొ కనలుం డున్నంత, 

| ఖీమపస్ట్థాపితయయి, కోమలి దమయంతి పుత్తకులుం దానును ల 

కీమహిమ 1ఐలు(గుచుండంగం, దామరనదశాడి వచ్చె. దనివతి కడకున్ , 

. అట్లు దనేమనోవల్లభ మైనదమయంతిం గూడి నలుండు 2బధివిహి శా నేకా 

చరితమఖుండై_ కతమఖువిలాసంబుతో సకలీరత్న యుతంబె న రత్నగర్భాది 

రాజ్యంబు చేసె గావున నకజితుండ నై తి నని వగవ వలదు నీవును 

దై వమానుషసంపన్నుండవయి శ త్రువుల జయించి 5సక్రలమహీసామ్రూజ్యంబు 

వడయుదు వని బృహదశ్వుండు ధర్మరాజునకు నకహృదయం బువకేశించి. 

౨2268. 

227. 

్జ28 = 

999 

280 

1. నోడించి - కొన్ని (పతులు; గెలిచి _ చ. 

1. బలవద్దూ్యూతంబుల శ. మ. 2. నింకను ఏల మణి - జొ. 8. దర్చింప - 

ఈ. ఐ. త; గర్వింపం జనదు _ చ. లీ. శ. వ; గంపింప = మఘ, 

1. నోడుదు - ఎ. జౌ. ల; నోడకుండుమని పుష్కురు - ఒ. జ; నోడక పొమ్మని - 

కొన్ని (పతులు. 2. పుచ్చి = పెక్కు |వపతులలో లేదు. లి. రాజ్యవిభ వంబుతో- 

కొన్ని పతులు. 4. నలుం డుండునంత - కొన్ని (ప్రతులు; నలుం డుండె నంత - 

కొన్ని (పతులు. 

1. వెలయు - ఉ. 1. పురమునకున్ - 

1. వాదయ జా కొన్ని|పతులు; పాణ = కొన్ని (పతులు; హృద యేళ్వరి = మఘ. చ 

వీ. శ.మ. ౨. విధి విహిశానేకమఖుండై - పెక్కు పతులు. ఈ జేచ వివి 

ర్య జః విధివత్సా ఏ_ప్ప దకిగై 8 = 18.5. , ౨. రత్వ్నాయతనం లైన = లు. 

4. కుండుము -ఘ,చ.వీ.శ ప. 5 సమస్త సా్నామాజ్యంబు - కొన్ని 

(వతులు; నమస్త సా[మాజ్య సుఖంబు = ది. 
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2కి], స్వీ, ఇన్నలోపాఖ్యాన మెప్పుడు దత్తావధానులై. వినువారు( దవిలి సభల? 
జదివెడువారును జగతీళ కలిదోపనిర్ము క్తు అగుదురు నిఖిలపుణ్య 

ఫలభాగు లగుదురు జహుప్పుత్త పౌత్ర్రాయురారోగ్యధనయుక్తు లగుదు శిల్ల 
విషముిలకును దుష్టవిషయంబులకు దూరు లగుదురు ధర్ధాత్తు లగుదు రుర్వి. 

ఆ. గడు. ౨ బసిద్ద మిదియు'. గర్గోటకుని దమ,యంతి. బుణ్యమూ రి యెన నలుని 

*బుజుచరిత్రుండై న బుతుపర్దు గీ రింపం గలిభయంబు లెల్ల ర్గ్రాంగు నధివ. 

వ భర్యరాజునొద్దవ నారదమవోముని వచ్చుట = 

సం. 9. 80-1 

282. వ. "అని చెప్పి బృహదశ్వుం *డరిగినం జాండవులు గాండీవిరాకయ కోరుచు. 
దదాలోకన పీతి నుండు నంత నంతరిీీక్షం బెల్ల దన తేజంబున వెలుంగు 

చుండ నారదుండు వచ్చి యనుజనహితుం డైన ధర్మరాజుచేతం 
బూజితురీడై యిట్లనియె. 

288. ఆ. "ధర్మపు త్త, నీయుచారచరితకు, ధర్మమతికి దృశ వతముండ నై తి 
నడుగు *మిష్ట్ర మెద్ది యనినం గృతాంజలి, మైమహీశుం డిట్టు లనియె *భ కి. 

281. 1. భక్షి = కొన్ని (పతులు, వ, కులును - యు. ల. ల. (బసిద్దులెన కరో అలనె అటి ' అకా లౌ 
టకుని _. ఇ. ల. 4. నుత = వా, వీ. సూ. ళా బుషి - ఇ. ఈ. ఏ. ఐ. ఓ. త. 
న; బుజు ఎ అ, ర్. [గాగుచుండు జా కొన్ని [పతులు; (గాగుననఘ = చ; (గాగ 

పోవు - గ. జ, ల, అ. ఊ, ఓ చ. ళ. ష. (పతులలో కర్కోట కస్య నాగన్య. .. 
కవినాళనమ్ అను శ్లోక మధిక పాఠముగా నున్నది. 

282. 1, అని బృహదళ్వుం డరిగిన - ఆ. ఒ. ద, శ. మ. ౨. డరిగె నిట - జా. 8. రాక 
కోరుచు _ కొవ్ని (పతులు; రాకయె కోరుచు... చ. 4. (పీతులై యుండునంత-_ 
ప. ఐ. ఓ. గ. ర్వు.ల; [వియు లై యుండునంత _ చ; (పీతి నంతరికం బెల్ల = భ్, 

5. తంబునం దన తేజయు వెలుంగు -_ ఉ జొ. 6. డై యున్న ధర్మజు చేత ల. 
క 

2లిలె, 1. ధర్మ నీ యుదార కర్మచరితకు - స. వి, దృన్తి దనర నన్ను గ. 8. మెడ్డి 
యిష్టమనిన _ ఇ. ఊ. ఏ. ఐ. ఓ. జౌ. మఘ. చ, త. 4, (బీతి ఇ. ఈ. ఉ. ఏ 

ఒ. ఓ. చ. జ త, ల. 
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2894. వ. మునీం[దా నీవు తృప్తుండవై నం "ద్రిజగంబులకుం దృప్తియగు నిన్నుం. 
జాచి కృతార్జుండ నైతి నాకెప్పుడు నొక్క ధర్మసందేహంబు గలదు 
దాని నిర్ణయించి యానతీయవలయు. 

285. చ. ధరణిం |బదతిణంబుగ ముదంబునం |గుమ్మరి తీర్గ్ణసేవనా 
వరు లగు చున్న ధన్యులు శుభస్థితి 1 నెట్టిఫలంబు బెవాందంగాం 

తురు బహుతీర్థకీ ర్తనముతో నెజింగింపుము దీని నావుడుకా 
నరీవరుండై న పార్టునకు నా5దుం డిట్లోని ఇచప్పెం |బీతితోల. 

286. క. "ధీరుఃడు భీష్ముడు గంగా, చ్వారమునం దొల్లి. పితృపాతమ్ముగ కీళుభక 
ర్మారంభుం డగుచు నుండె నుుదారుం డధ్యయనసంతత| వతపరుండై_. 

28'7. వ. అతని పితృేదేవతాభ కి క బరమిధర్శచరితంబునకు మెచ్చి తద్దర్శనాపేకం = 
: బులమ్హ్యుం డనుమవాోముని వచ్చిన ర్నత్రిభక్రు ండయి యాఖిష్ముం “డమ్ముని 

గుళపీఠంబున నునిచి "యర్థ ీ పాద్యాదివిధులం బూజించి యతనియడుగులు 
తల నిడుకొని దడిణజానున్నృష్టమహీతలుం డయి " యేను భఖీమ్మండ . 
భవర్రానుండ కీనని ముకుళితీవాస్తుం డయి యున్న వానికి! బులస్తుుం 

ది టనియె, ఆ 
ళు 

294. “1, [దిలోకంబులు తృ ప్తినొందు - ఓ. గ. ఘ. ల. ఐ. బూజించి _ ఓ, 

ఖర్ 1. శేమి_జ ల. లంద -టబౌ. ద. వీ; లైన_ కమ. శ. నుతుడైన _ల.. 
బం. ఆ. రు. వీ.శ.వ. 4. నియం (బియంబునన్ ఓ, 

250... 1. ఈ కందమునకుం. బూర్వము గ. ల. స, ళ. (వతులలో. నీ పద్యమున్నరి. 
వివవయ్య నీవు ననువేడిన (పళ్నకు నుత్తరంబు డెందం బలరన్ 
వినిపింతు నీకు నథిమత మనమా! నే జేయువాడ నధిః (పితిన్ . 
వీరుడు _ ఏ. ఐ.గ.ఘ. చత. 2&2, చ్వారంబున దొల్లి _ కొన్ని (పతులు, 

టా 

వ శుభధర్మా —_ స 

‘B87. 1. రెవ _:ఉ, -2, ధర్మాచరిశంబునకు_ల; ధర్మంబునకు _ ఒ. ౨. బులస్తుర్ణిండు సు 
వచ్చిన ఈ. ఐ, చ. శ. యరుగుదెంచిన _ ఊ. క. నతి [పీతుండయి - అ. 

ఎ. జరు. ల. 6. డమ్ముసీం[దుం గుశ _ఉ ల. "గ, యర్థ కజలంబులు తల . 
నిడుకొని తెచ్చి యతని - అ. ఏ. ల; యర్జ్వ్యే: కంబులు పొదంబులవై బోసి - ఆ. 
శ; యర్హ్య్యంబు లిచ్చి యడుగులు -- జౌ. గ. 8. నని యర్థి్థదకంబులు పాదంబు _ 
ల్వవె బోని వాద్య్యాది వీధుల బూజించి -- అ, ఇ. ఉ ఎ. ఏ, ఒ. ఓ జొ. గ ఘ+ =. 
చ+ రు= ద లి. కరకమలుండై అ. ఆ ఎ-ర్వుః 
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289, 
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బిజీ 1. శా 

. నీయివంబు 
లి 
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| పితృ! దేవభ EX బుణ్య,|వతేచర్యను నీవ యెల్లవారికి నత్యు 

న్నతు6 డవు గావున నీచే, ధృతి కిగా నంగ బడితి నేం [బోతీవకులేశా. 

సెప్పు మే నమోఘదర్శనుండ ననిన భీష్ముండు ముదిత 
వొాదయుం డె మునీం। దా *నాయందు నీకు. |బసాదబుది గలీచేనిం ల హూ క్ష్ [2 ధి 
జెప్పు మని. ' 

. మనుజేంద నన్ను *నీయడి,గిన యట్ల పులస్త్య. బుణ్యకీ రను గంగా 
తనయుం డడిగిన నతనికి, ననఘచరి[తునకు నిట్టు 2ంని ముని సెచ్చెళా, 

. కడగి బుద్దీం| దియీోకక్మేం|దియంబులయందు సంయత చిత్తు లె నవారు 

ధృతి నవాంకార| పతి గవోపేతలయందు 2నివృతాత్ఫు లై. నవారు 

కినల్పభోజనులు *ననారంభకులు నయ్యు నత్యంతీసంతోష్ములె నవారు 
సత్య] వతులు రకు ఇాచారు ల|కోధను లగుచు ధర్మాన్వితులై నవారు 

. నఖిల తీర్ణశతము లాడిని ఫలములు, నఖలయజ్ఞ "విధుల సై నఫలము( 

బడయుదురు విహీనభాగ్య దువ్మృతులకు(, బరమతీర్ధసేవం బడయ వగువె. 

288. 

289, 

840. 

మ! . 

గు 

1. చైవ. అ, ఏ, చరితల ఎ ఆ. ఓ. ఘ. ల; చరితుడవీవ ~౬ఓ. ఏ. గానంబడితి = 

అ. ఆ. క. లీవకులేశా _- ఒ; దీవకుళేశ = వా. లీ. మున్నగు (పతులు. 

1. చేన శ. వ. 2. మీకు నాయందు - ఊ. 9. దేని దీనింజెప్పుమని _- గ. ల; 

చేని యడి7ద నానతిండని - జొ. 

1. నీవడిగిన _ త. వీ. శ. మ. 2. లమ్మునిసెవన్ _ ద. 

1. కర్శేంధియములందు నపగతచిత్తులై నట్టివారు = ల.న. 2. నపీతాత్ము - ఊ. 

న. ళ. 8. నాత్మీయభోజనానారంభకులునునై యత్యంత = న. 4. నై కారంభకులు- 

ఆ; న నారంభులయ్యును = ఏ. ఐ. ఓ. రు. త; ను నారంభరహితులు . ఉ. జొ; 

మ నజినాంబరులును వై యత్యంత = ల, ల. ను వైయశ్యంత - కొన్ని పతులు. 

6. సంతుష్టు - కొన్ని |వతులు, 7. తపో[వతాచారుల [కోధను అనగ ధర్మా - జ. 

8. శుభచారు ల|కోధను - ఈ. త; శుభచారి[త్రు ల|క్రోధులనగ - ఏ. ఓ; శుద్దచారితు ల . 

(కోధు లనగ - ఐ; శుభాచారు లకోధను లనగ - కొన్ని|వతులు. 9. ఫలములు ల 

వా, వీ, ౪. కొన్ని[పతులు. 10. నిరతు లై నఫలము- ఏ, ఓ. 11. దుఃఖితులకు - 
న. శ; మున్నగు |వతులు, 

tm 
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249, క. 

248. క. 

శ్రీమదాం ధ్ మహాభారతము 
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కేర్రిల్ర గోసువర్గ దానం,బులు నువవానములు. దీర్ధముల 2నీపయు ని 

ముల జయని వారు దరి, దులు కిరేగులు నగుదు రాత్శదోషము 'వేర్మి౯, 

[కతుఫలములు వడయంగ ద్భుర్గతులకు 'దొరకొనదు త్రీర్థగమనంబున ద 

త్యతుఫలము అందుదురు దు,ర్గతులును నిది మునులమతము "కారవివృషథాం 

1 అగ ఒర అశ , 
ం తీర్ధ గమనఫలం బెల్లపుణ్యంబులకు విశేషంబు దీని వినుము 

నమితవిరోధి పుష్కుర మనంగ జగద్విదితంబు పుణ్య స్రీ 

రము 1మునిసిద్ద సేవ్య ము ముదంబున నందు. బయోజసంభవుం 

డమరులతోడ సన్నిహితుండై వసియించు. కీ ద్రిపుష్కరంబులుఇా 

కిసమములు వాని నెప్పుడును *సంస్మృతి సేసిన. బాయుం జాపముల్. 

246. క. పదివేలకోట్లతీర్ణము, లుదితములై. పుష్కరముల నుండు మునీంద్ర 
|తిదశ వరు లందు చేసిరి, మది. గృృతక ఎత్య్రులయి పపము 

మఖములు( 3 ఖీర్రిన్. 

అందు గృతస్నానులై. 'చేవర్శి పితృతర్చణంబులు చేసినవారు దశాశ్వ మేధ 
2లంబులు వడయుదురు కా ర్తికమాసంబున నొక్కాదివసంబు పుమ్మరోసేవ 

నీయుటయు *నొక యే. డగ్నిహో తంబు *వేల్చుటయు సమంబు. 

1. ఇలగో-ఊ. 2, నేకమ్ము లిమ్ముల-ళ. ష. లి. నిరతమునగు దురాత్శ -ప, శ. 

కొన్ని|పతులు; సిద్ధంబగు దురాత్మ = ఈ. ఏ. ఐ. రు. త, ద. ల | 

1. దొరకొనవు - చ. ౨. నాథా-గ. ద, ల. న, 

గమనంబు పుణ్యంబులకు విశేషంబు _ ల. న; గమనఫలంబు యజ్ఞ ఫలంబులకు విశేషం 
_ శీది వినుము = వీ. శ, వ. సా గమనంబయెల్ల - ఒ, య. 

1. సురసిద్ధ = ర; సుర సేవ్యమంచును ముదంబున - అ, _ 2. |దివిష్టపంబులన్ - 
చ, శీ. శమయుత = ఆ. ఎ. ద. వీ. 4. సన్నుతి = ఈ. ఏ. ఐ. ఓ. రయు.న.ళ; 

1... నంసుతి = ఆ. ఎ, జొ. గ. చ, జ. ద.ల.న. 

246. 
247. 

న! 

కవాట . మును అందచేసిరి = రు. 2. "పెక్కు మఖమఘులు-అ. ఎ, వీ. 8. ేర్మిన్-ఆ. 
ఏ. రైవర్షి _ఉ.ఐ.జొ.గ. 2, ఫలపావ్లు అగుదురు ౬ బా. జ. శీ. మాఘ = 
వా. కార్తీ శ్యాంతు విశేషేణ యోఒభిగళ్ళేత పుష్కరం. 8.90.52. 4, నూణేం 
డ్లగ్ని - ఈ. ఎ. బొంత, వీ, శ, ష్య నూజేళ్ళగ్ని = ఏ. ఐ. ర్, సేయుటయు = 
"వెక్కు[వతులు,. : 
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246. క, అమరవరులందు. బుదుపో, _త్తముం డెట్టు 1ేవిశేషు. డట్ల ధరణిం గల తీ 
శాన య 

రములందు( బుష్కుర|కిత, యము గరము *విశేవ మభిమతార్థ పదమై. 

249. వ, పువ పుష్కురంబున( బది యేండ్లు వసియించిన వారికి సర్వ కతుఫలంబును (బవ్మా 

లోక|పా_ప్తియు నగు మణియు జంబూమార్గంబు “దండులికా| శమంబున 

నగ_స్హ్యిివటం *బనుతీర్ణంబూలాడి యశ్వ మేధఫలంబు వడయుదురు కణ్వా|శ 
మంబును ధర్మారణ్యంబును యయాతోీపతనంబునుం జూచిన సర్వపాప 

తయం బగు మహో”కాళంబును శిగోటి తీర్ణంబును 9నళ్వ మేధ ఫల| పదంబులు 

ఏ దవటుం షనురు ద స్థానంబున రుదుం బూజచసేసి గణపతిత్వంబు వడ 

యుదురు నర శ రాస్నా నంబున ద&ిణసింధుస్నా నంబున జర శ్రబ్వతోితీర్థ 

స్నానంబున నగ్నిప్లోమఫలంబు లగు. 

అనవద్యవసిష్టా శమ, మున 'నొకదివసంబు శాక*ఉమూలాశను లై 

జను లుండి వడయుదురు బవా, శిధనసంపద గోనవా్నసదానఫలంబుల్ . 

, మజి శేపింగం బనుతీర్ణంబు చేవించి శతికపిలగోచానఫలంబు వడయుదు 

రెందేని నగ్ని దేవుండు (పత్యవంభై యుండు నట్టి (వథాసతీర్థం బాడి యగ్ని 

249. 

249. 

250. 

261, 

1 విశిష్టు డట్లు - అ. ఊ. ఎ. జ. వీ, స; విశేషమట్టు - ర. ల. శ. కొన్ని(వతులు. 

. తీర్ణములందును బుష్కర తీర్థము గరము - శ. వ; తీర్ణములందు బుష్కర (తత 

యము తీర్ధబిశేష -రు. ఖి.విశిష్ట - అ. 

1. బదరి కా(శమంబు = "వెక్కు.[పతులు; దండూలికా[శమంబి = అల, వీ. శ; దండ 

కాశమంబు = వొ, జంబూమార్షా దుపావృత్తొ గచ్చే త్తందూలికా[ళమమ్. 

8.80.62.  £. నరంబను = ళ. "క్రి బు ననుతీర్ణంబు - ఈ. ల. మ. 4. లాడిన 

నళ్వ = ఈ. ఊ. ఐ.య్ము; లాడిన వారశ్ర-ల. క్ర పథ౦బునుం = "వెక్కు (వతులు; 

తీర్ణంబునుం అ ఈ. ఐ. త, 6. జూచినవారికీి  ఈ.ఘ. ద. ల. 7. నాళం _ 

ఈ కారం = అ. ఉ;కూలం -ఘ. శ. మ; తీర్ధం - చ, ర. గారీ _ ఊ; సర. 

ఓ; గోతీర్ణంబు - జొ. గ. ఘమ. యు. 9, నళ్వ మేధఫల|పదంబులు = చెక్కు (వతు 

లలో శేరు. 10. రుద = వా వీ. ళ. పుణ్యస్థాన ముమాపతేః నామ్నా భ[ద 

వటం నామ [(తిషులో కేషు విశుతం. 9.80.69. . 11. బు నను వ. ఘ. శ. వ, 

12. తీర్చ _ కొన్ని (పతులలో లేదు. 

1. నొక్కదినంబు -ఉడొ.గ, ద మూలాశయు లై ఆడి. శీ. ధవవంతులు. 

కొన్ని (పతులు. 

1. పింగళంబను = "వెక్కు[పతులు, పింగతీర్ణ ముపస్పృళ్య (బవ్మాచారీ జీకెం 

(దియః. వావిళ్ల సంస్కృత (పతి ఆరణ్య వుట 54. ' 2, కపిలదాన-పెక్క
ు[వతులు. 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
స్నో 

పహోమాతిరా (త్రఫలంబు వడయుదురు *దుర్వానునకు విష్ణుదేపుండు వరం. 

రి 

విచ్చుటం జేసి వరదానం బనంబరగినతీర్థం బాడియు నరస్వ తీసాగరేనంగమం 

బాడియు గోనహా|సచానఫలంబు వడయుదురు. 

1ద్వారవతీపురమునం *బిం, డారక మనుతీర్ణమున * బెడంగ్నె ముదా 

కారంబులై. |తిశూలా, కారములై పంక జములు 5గానంగంబడున్ . 

అందు: బర మేశ్వరుం బూజించి 1పాపవిము క్తు లగుదురు సాగరిసింధుసంగమ 

స్నాతు లై నవారు ివరుణలోకగతు లగుదురు *ళంకుక రేశ్వరంబున కనీళ్వ 

"రుం బూజించి దశాశ్వ మేధీఫల[పా వ్రు లగుదురు "వనుధారయును వసు 

సరంబు ననుతీర్ణంబు లాడి వసు పా ప్థులగుదురు సింధూ త్రమస్నా నంబున 

బహుసువర్ష చాన ఫలం బగు! | బహ్ముతుంగసేవనంబున |బహ్మలోక|పా ప్తి 

యగు శ|కేకుమారీవిలోకనంబున శక్రలోకగతియగు 12 శ్రీ కుండంబున 

లి. దుర్వానునకు విష్ణుదేవుండు = వా. వీ. ళ, విష్ణో ర్దుర్వాససా యత వరో దత్తో 

యుధిస్టిర . 8-80-61. 4. సంగమ తీర్థంబాడియు = బి. ద. ల. ర్. గోదాన 

సవా సంబుల నైన యంత సుకృత ఫలంబు = స 

1. చ్వారావతీపురమున = అ. స. మూలము. పిండారశే నరస్సా్నత్వా ల'భేద్భహాు 

సువర్ణ కమ్. వావిళ్ళ సంస్కృత (ప్రతి. ఆరణ్య = వుట 816. ఓ. బృందారక - 

- "పెక్కు (పతులు. ఏ. ముదంబున = కొన్ని (పతులు; సుదర్శన ము(దా = ఓం నుత 

-స్టితి ర్యుదా = టః బెడంగ్రై చిర లఖ్మీరమ్యము లై ము(దాకారములై పంకజ 

164 

552. క. 

౨58. వ. 
న. 

952. 

25కి, 

ములు = ఘ.చ.ళ, ప, 4. సరసిజములు = కొన్ని (పతులు, 5. గానగ 

వచ్చున్ చా ద, 

“పాశ ఓ. ల, సరస్వతీ సంగమస్థానంబున = జొ. లి. నాకలోక = ళ, చెక్కు 

(పతులు, 4, శంఖ = "పెక్కు (పతులు; శంభు = ఓ షణ్ముఖ = ద. 5. శంకరు 

నర్చించి = కొన్ని (ప్రతులు; నీశ్వరు నర్చించి - కొన్ని [ప్రతులు. 6. ఫలంబు వడ 

యుదురు = కొన్ని [పతులు. 7. వసుద్వారంబును = శ. మ, ళ. కొన్ని [పతులు, 

8. పావ్లులగుదురు - ఇ. ఒ. ఘ. యు. ల; |పీతు లగుదురు - జౌ. చ. ద; సంపూర్ణు 

లగుదురు = శ, ప; పియులగుదురు = వా. పీ. 9. సింధుస్నానంబున = జొ. అ, 

| 10, భ్మదతుంగ = వా. వీ; (బ్రహో్టేత్తుంగ _ అ. ఆ. ఇ, ఊ. ఎ. రు. త.'ద. 

11. కుమారికా.లోకనంబున = వెక్కు (పతులు, 12. గిరి కుంజం = చ. అ; 
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. విశామవాు నకు న మస్కరించియు సౌవర్ణ కీరాజతంబులై న మత్స వ్రందులు 

. కేర్ 
అల్ల గల *విములం బనుతీర్ణం బాడియు వాసవసాయుజ్యంబు వడయుదుకు బడబ 

లిక్కీ, క్ర, 

Xిర్ల్, వ. 

యనుతీర్హంబున నగ్ని దేవునకు 17న వేద్యం విచ్చిన నది యశయంబై_ పితృ 
దేవతలకు దృ _ిఢజేయు గోనవా! సచానంబునకు నశ్వ మేధినవా [సంజు 
నకు విశోషంబు. 

"దేవిక యయనుతీర్ధంబున, 'దేవీసమూవోంబుతోడం 2 దినయనుః డుండుకా 
సేవితమె కేజనులకు నది, గావించు 'ననూనధర్మీకామార్ధంబుల్. 

౧) 

అర్ధ యోజన విస్తృతంబై పంచయోజ *నాయామంై న యద్దేవికా 
నదియునూగామాఖ్యంబును రు[దలీర్ధంబును యజనయాజన। బవ్మావాలు 

జర | 4 ఇ శి కంబులును (బహ్మాదిదేవతల దీీర్షస్మతస్థానం బై నోదీర్చస్మతంబును సేవించిన 
_ వారికి నిష్ట్రసిద్ధియగు *వినళనంబనుతీర్ణంబున నదృళ్యంభై మేరువునకుం బోవు 
నెడ *ీనాగోద్భేద "శివో చ్భేద కిచమసోర్భేదంబుల ' నెందేని సరస్వతి గానం 

(శ్రీకుంజరం = ఈ. ఎ. త. ళ.ష. ళ; |క్రికూటంబున = ఉ; (శ్రీకూపంబున = టె. 

18. నర్పించి ఇ. ఉ. జొ. 14, రజితంబు లై న _- చెక్కు (పతులు; రజితవర్షంబు 

లైన = ఇ. ఊఉ ల; రజిత - రూపము విచార్యము. 15. కపిలంబను _ ఊ. ళ; 

264, 

255, 

16, మలవారంబను - కొన్ని [(వతులు; మలవోరంబను _ న. కొన్ని (పతులు. 

17. నర ౧౭ విచిన _ వా. నీ, ళ. చరుం నరేం|ద నపాే ర్యథాళక్తి నివేద 

యేత్. 2.--50._106. 15. చానఫలంబునకు - ఒ. ల. 19. సవా[సఫలంబు 

నకు _ ఆ. అ, 

1. సవాసంబు ఆఘ లి, [దిణయను ఎ ఎ. జ, వ. ళ. ల. యతిజనులకు.._న; 

నరులకు -- ల, 4. కామ్య ఫలంబుల్ టట, 

1. విసారం ఇె ఘు ద నాయతర్మబ= క. ఈ, ఐ* ద. త. లీ, కామ్యాఖ్యం 

బును _ ఎ చ 4 దివ్యస్మతంబును = కొన్ని (వతులు; వీర్యస్మతంబును = ఈక, 

ఐ. గ. జ. తళ; దీర్ణృన్మత స్థానంబును = వా. లీ. నచిరంబను తీర్ణంబు = కొన్ని 

[వతులు. 6: గంగోద్భేద - ఈ, ఐ-.త; నగోద్భేద - ఆ. ఊ. ఎ. ఏ. శ. మ; 

నాగోద్భవ ఘః 7. శిలోద్భేద - ల. కొన్ని పతులు; మహ్యుద్భేద - ఈ. 

ఐ. 8. మహ్యుర్భేద = ఎత ల. 9. సరస్వతింగానం - వా. మున్నగు 
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బడియె నట్టి సరస్వతియందు నఖిపి క్తులై. నవారు నాగలోకంబు వడ 

యుదురు ల 2ళరూపపుమ్మురంబులు గల పిళళయానం బనుతీర్ణంబున 

స్నానంబును గోసవా|[నచానంబును సమంబు. 

లిరి6, మధ్యాక్క-ర. 

లెర!. వ. 

బిర్ర. క. 

1ఏమేను మున్ను *పూజింపుదుము రుదు నిందని వేడ్క. 

కథే మునికోటి *చారున్న నీళు డందొటకును బీతి 
గా మతిలోం గోటిరు[ దోరూపముల్ గావించె నదియు 

భూమిం (బసిద్దమై రుదకోటి నాం బొలిచి వెలింగె. 

అందు రుదు. బూజసేసి రు దలోక పాను అగుదురు. 

నరనుత నైైమిశమునం బు, ష్కురముల మూఃటకు "జగ|త్పకాశితమై యి 
ద్ధరణిం గురుశే| తము దు, _స్తరదురితెఘముల కెల్ల దవ్వగుచుండున్ , 

. అమరలోకని వాసుల యం॥డు విబుధు, లాకురు శే | తవాసుల నదియు వినగ 

ను_త్తమంబు !ద్భవద్వతి యుత్తరమునం దపనశేజ సరస్వతి దడిణమున. 

॥ అక్కురు! జే తళమంతపం చకంబుల నడుమ రామ [వాదంబు నడుమ 

బితామహు నుత్తరవేది యనంబడు నట్టికురు'కే, తంబు 2ముట్రిన'వారికి( 

గురు మే త్రంబునకుం బోయెద మనినవాంకీ గురు జే [తంబున వసీయిం చెద 

మని తలంచినవారికి సర్వపాపకయం బగు దిదనంతరమున విష్ణుస్థానంబున 

256. 

ప్రతులు; సరన్వతి గానం - వీ. కొన్ని (పతులు. 10. వారు - కొన్ని [వతులలో 
లేదు. 11. నాక _ కొన్ని (పతులు, 12, రస_ళ, కొన్ని (పతులు. భగం 

ఇ. ఊ. ఏ. ఓ, జ ద,ట, ల. 18, రనపానంబను - ళ,. కొన్ని (పతులు; రన 

(హదంబను _ ఏ, ఓ. శత[వూదంబు - ల. 14, చేసిన గోనవా సదానఫలంబు 
వడయదురు = ఈ. ఏ. ఐ. బజ.ర్చు. 

1. ఏమ యేమ మును వూజింవుదుము రుదు నిందని వేడ్క-ళ. వ. 2. పూజింతుము 
రుదు నిందనుచు వేడ - చ. 8. నాముని కోటిగొనున్న నీళు డందరకు 

చా (బీ తి = అ. 4. చానున్న -_ వెక్కు (పతులు. 5. మూర్తులు - కొన్ని (పతులు. 

258. 

' 959. 

960. 

1. జగత్పశాశంబై - ఈ. త. 2. దుస్తర తరదురికౌఘములకు - అ. ఉ, ఊ. 
శ, ,వ. స; దు్హరతర దురితములకెల్ల - యు, 

1. వృవద్వతి ఈ, ఏ. ఒ. త. 

కేం 'కతంబున శమంత _ ల. కొన్ని (పతులు. లి, మెట్టిన = ళ, కొన్ని 
(పతులు; న మట్టిన - కొన్ని (పతులు. లీ, దు త్తరంబున _ కొన్ని (పతులు; 
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268. తే, 

ఆరణ్యపర్వము __ ద్వితీయాశ్వాసము 167 

విష్ణువు నర్చించిన నళ్వ మేధఫలంబగు. జారిస్లవం బనుతీర్థమాడి యగ్ని ష్టోమ 
ఫలంబు వడయుదురు పృథివీ తీర్థం బాడిన గోసవా| పదానఫలంబగు 
శాలూూకిని యనుతీర్ణం చాడిన దళాశ్వమేధఫలం బగు గన నర్పతీర్ణం ఇాడి 
యందు. దరండకుం 'డనుచ్వారపాలకునిం "జూ-చచీనవారి కివ ప్రసిద్ది యగు నెం బేని 
విష్ణుం డాదీవరావాం బయ్యెనట్టివరాహతీర్థ 0 బాడిన వారికి 'నగ్నిష్టోమఫలం 
బగు నక్వినీతీర్ణం జాడిన రూపవంతులగుదురు జయంతియందు సోమ తీర్థ 
స్నానంబును గృత9శా చతీర్థస్నా నంబును రాజసూయ పౌండరీకనమంబు 
లగి ఎవటంబున ఏముంజవటంబున నీశ్వరుం బూజించి "2గాణపత్యంబు 

వడయుదురు ియతిణీతీర్ణమాడి యిష్ట్రఫలంబులు వడయుదురు కురు కత 
'ద్వారంబు. (బదడీణంబు "సే సగినం బావథయం బగు. 

. బీరుండు వత. తియుల. దన, 'దారుణపరశువున జామదగ్ను నడు రా 

కారుడు వధియించి తదీ, యారుణమున చేనుమడువు లాపాదించెన్. 

అందుల విత సతర్పణంబు చీసినం బిత్చ దేవత లాతనికిం (బత్యతంబయి నీకష్టంబైన 

వరంబు చెడు మనిన బరశురాముండు వారల కి ట్లనియె. 

కతవధథ నై_నపాపంబు [గాగవలయు(, 1ేగడంగి సద్గతియును నాకుండయ 
వలయు 

నివియుం బుణ్యతీర్థంబులై యిద్దరి తిం బరగుచుండంగ వలయు 

మీకరుణం చేసి. 

261. : 

268. 

దెషతవనంబున -- కొన్ని [పతులు; ల. (ప్రతిలో లేదు. క. సాలోకినియను _ 

కొన్ని పతులు; ర. సర్పి - వెక్కు (పతులు; సర్పిని _ ల; నర్చి - ళ. 

6. యందుదంతకుండను ౬ వీ.ళ; యం దుత్తరకుండను _ కొన్ని [పతులు 

7. బూజించిన -- పెక్కు (పతులు. 8. వరావారూపంబయ్యె - కొన్ని [పతులు 

9. తీర్ణవంశ తీర్థ - ల. కొన్ని (వతులు. .10. వంక - కొన్ని (పతులు, 
11. పంచవటంబు --ళ, కొన్ని (పతులు; అంజన వటంబున బంచవటంబున -- అ. 

12. యిష్ట ఫలంబులు = ల. గ. పెక్కు (పతులు; యిష్టవరంబులు = ఉ. చ.ళ.వమ.ళ- 

19, యతిణీ తీర్చమాడి యిష్ట ఫలంబులు పడయుదుడు = పెక్కు [వతులలో లేదు: 

1. వీరుడణయి - ఉ. జొ. చ.ల. వీ 2. శారుడయి వధించి జొ. 

1. కడిగి చాకును సద్గతి గలుగవలయు = చఇా.వీ.నూ.ళ. కొన్ని (పతులు: 

[పాసయతి నియమభంగము. 



168 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

264. వ. అని పితృ దేవతలవరంబునం బుణ్య'తీర్ణంబులం జేసె నట్టిరామవాదంబు 

లాడిన వారికి నశ్వ మేధఫలంబగు. గాయిళోధనం బనుతీర్ణంజాడి కాయీళుద్ధు 

లగుదు శెంచేని విమ్ణుదేవుండు లోకంబుల నుద్దరించె నట్టోలోకో ద్దారం 

బనుతీర్భమాడి కులం బుద్దరింతురు (శ్రీలీర్ధం వాడి (శ్రీమంతులగుదురు 

కపిలతీర్థంబాడి కపిలగోసవా ప్రదాన ఫలంబు? బడయుదురు సూర్య తీర్థం 

బాడీయందుపవసించిన నూర్యలోక |పాప్తు లగుదురు *గోభవనం బనుతీర్థం 

బాడి "గేసవా | ససమృద్దు లగుదురు “శంఖినీతీర్జం బాడి యు  తమరూపంబు 

వడయుదురు య వేం దతీర్ణం బాడి తరండకుం డను ద్వారపాలకుం జూచిన 

వారు సరస్వతీస్నాతులై నవారు నగ్ని ష్టోమఫలంబు వడయుదురు మాతృతీర్థ 

దర్భనంబునం |బజావద్దియగు 10 బహ్మోవ_ర్తంబును క రవణంబునుం జూచిన 

సర్వవ్యాధివిము క్తులగుదురు "*శ్వావిల్లోోమాపవాం బనుతీర్థంబునం దేశాదళ 

దీర్ధంబులు గల వందు. |జాణాయామంబుసేసిన విప్రులకు ిస్వలోమాప 

నయనం బగుజేనెజబుకుచేత నేయంబడి కృష్ణమృగంబు లెందేని నొక్కతీర్థంబు 

సొచ్చి. వేమానుషత్వంబువడసె నట్టి మానుషతీడ్ణం బాడి సర్వ]6దురిత 

విముక్తులై చేవత్వంబు వడయుదురు దానితూర్పున ినొక్క-యిరవున 

15 పాపగయనువీేమవోనదిం 209 శృతర్పణంబు సేసి పిత్స'దేవోద్దేశంబున 

లర. 1. తీర్ణంబులై న శామ[వాధంబు - పెక్కు (ప్రతులు, ల. శాచంబను - అ. ౯. 
చెక్కు పతులు. లీ. సిద్దు = కొన్ని పతులు; సిద్దియగు నెందేని _ కొన్ని 

| అ : © 

(పతులు. త్వ లోకోద్దరణంబును వ "పెక్కు[ పతులు. ర్, యం దుపవాసంబుచేసిన = ల. 

చె బను _ ప న వ క్కు (పళులు. 6. గోభంబను కొన్ని (పతులు. 7, గోనమృద్దు "పెక్కు 

(పతులు. ర. శంకినీతటంబుస ద్వారపాలకు ననంతు వూజించి -- చెక్కు (పతులు; 

శంఖనీత లద్వారంబున నరకాంతకుండను చ్వారపాలకు బూజించిన - శ, మ. ళ. 
_ €. స్నానంబునం - ల. కొన్ని (పతులు, 10. (బ్రహ్మ తీర్ణంబును = కొన్ని 

_ (ద్రతులు. 11. సరో వరంబునుం - కొన్ని (పతులు, 12. లోమాపవాంబను _ 
ఈ. ఉ. జ. త.ళ.ష.ళ; లోమాపనయంబను - అ 18. నుమానవోయం 

బగు _ శ, మ; కోమావనయన బగు - కొన్ని [వతులు. 14. నెలుకులచే — 

"పెక్కు (పతులు. 15. మనువ్యత్వంబు _ కొన్ని ప్రతులు. 16. పాప -- పెక్కు... 

(పతులు. 17. మానస - ఉ. బె. 18. నురగయ - శ. వష; మానస నగంఖను ౬ 

ఆ. ఎ. రు; మానసావగయను _ ఇ. 19. తీర్భంచాడి = ఘ్కుచ,. బి0, బితృ 

శ, 
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నొక్క |జావ్మాణునకుం గుడువంబెట్టిన గోటి బ్రాహ్మణుి!లు _గుడిచిన 
ఫలం బగు. బిళ్ళ“ దేవతలు ద్భ_ప్రియు నొందుదురు 23్ట్చ పళ్ళ్నోదుంబరండోబు 

సప్తర్షి కుండంబు. 25-గేదారంబును 2ోీజూచి [బహ్మలోకంబు వడయుదురు 

27కపిలకేదారంబుంజూచి పాపవిముక్తు లె యద్భశ్యు లగుదురు జోసరకం 
బనుితీర్థంజాడి కృష్ణ చతుర్దశినా6 డీశ్వరుం బూజించి యెల్లిికోర్కు.లం 
బడయుదురు మూండుకోట్లకూప | హాదంబులు గల కయి లాస్పదంబనుతీర్థం 

బాడి పితృతర్పణంబులు "సేసిన వారికి వాజపేయఫలం బగు. క3ీగించానకిం 

కిజప్యంబు లను తీర్ణంబు కేకరందుం జేసిన చానజపంబు లకయంబు లగు 

నార దతీర్థం బెన 35ఏయంచాజనృంబునందు. (బాణత్యాగంబు సనేసినవారు 

సర్వలోకంబులం బడయుదురు శుర్హ ర్వశమిం బుండరీకం బనుతీర్ణంచాడి 

పౌండరీకఫలంబు వడయుదు రందు వై తోరణీస్నాతులై ర్ముదునకు నమ 

స్కరించి సర్వపాపవిముక్తు లగుదు శెందేని దేవత లనేకసవహా| సవర్ష ౦బులు 
దపంబుసేసి రట్టి శీఫలకీవనంబను తీర్థం వాడి యగ్ని స్టోమాతిరా| త ఫలంబులు 
వడయుదురు డై కపాయనుం శీడనేక తీర్ణంబుకిలు మి శీకరించుటం చేసి 

శోమిశ్రకం బనం బరగిన తీర్థం బాడినవారకి సర్వతీర్ణస్నా నఫలంబగు వ్యాస 

తర్పణంబు నేసి -- చెక్కు (వతులలో లేదు. 21. లకు గుడువంబెట్టిన ఫలంబగు - 
ఊ. జ. 22. దేవతా తృ ప్తియగు -- కొన్ని (పతులు; దేవతా 1పీతియగు -- ఈ. 

ఐ. త, వలి. [దివహోదుంబరం -- కొన్ని |[పతులు. 2%. బను మహర్షి కుండంబును - 

చెక్కు. (పతులు. £5. కపిల కేదారంబును - ల. 26. జూచినవారు _ కొన్ని 

(పతులు, 27. కపిలాశ్వ శేదారంబు -- కొన్ని (పతులు; కపిలాతు కేదారంబు - 

అ, ఊ. ఎ. రు; కపిల బల కేదారంబు - ల. 23. నుకరంబను కోన్ని (పతులు; 

. సురకరంబను -- ఊ; సంకరతబను -- ఉ; శంకరంబను - ల. 29. తీర్ణంబున _ చెక్కు 
(పతులు. శీ0. లోకంబులు - ఈ. ఐ. త. ద. 81. మైం[ద స్య్యందనంబను ల; 

యిం[దస్యందనంబను = పెక్కు (పతులు; యైం(దాన్యందనంబను. ఆ ఆ, ఎ, 

32, జాప్యంబను ౬ శ, మ. ల; బౌవ్యంబను - ఈ, ఐ. 99. జావ్యంబను ._ పెక్కు 

(ప్రలులు, లిక, న స్నానంబుచేసిన - కొన్ని (పతులు, లి5్. నభాజన్మంబు-వెక్కు 

(ప్రతులు; ననోజన్మంబు - ఏ. ఓ. ల. 88. చతుర్దశిని - ల. 8. తరణియను 

తీర్థం బాడి - ఈ. ఎ. 80. బదరీవనం జా ఊ; బలయన్వనం = ఇ" రు; సవనం 

బను -- బొ, ద. ళ.మ. లలి, డశేష - వెక్కు (ప్రతులు. 40. లాడి విశమించు 
ఓం'జేసి - ఇ. ఈ ఐ. రు, త, 41. విశ్రామంబనం - ఇ. ఐ. త; (శ్రీకరంబనం = 
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ఓివనంబును శీమనోజనవంబును మధువటియు ననుతీర్థంబుల నాడిన గోసవా 

(నదానఫలంబు వడయుదురు కౌశికోద్భషద్వ తీసంగమంబున స్నాతులై 
సర్వపావవిముక్కు అగుదురు కికిందత ౦బునం *దిల్మపస్థ్ట్రదానంబు నేసి 
పితరుల బుణంబు నీయేీగుదు రహాస్సుదినతీర్థంబుల నాడి నూర్యలోక పావు 
అగుదురు *ిమృగధూమంబున గంగాస్నాతులై మహాోచేవు రోనర్చించిన 
మహోత్ము లశ్వ మేధఫలంబు వడయుదురు కో వామనం బనుతీర్ధంబాడి వామను 
నర్చించినోవారు విష్టులోక|పా ప్రులగుదురు కోపావనం బనుతీర్ణం బాడి 

_కులంబు కపవి తంబు సేయుదురు 55 శ్రీ కుంజంబున సరన్వకీస్నాతులై. 
యగ్ని పోమఫలంబు వడయుదురు బుషు లెందే నుండి 5 యా ఇాపరులై_ 

.. కురుతే తంబునకుం 5" బోదు రట్టినై మిళోకుంజం బాడి ర్స్ప్స్పిపి తృ ప్తి వేయు 
దురు బహ తీరం బాడి *ీవరాంతరులు | బావా ణు లగుదురు | బావా (బహ్మాతిర్థ a (బాబా ఆం (దొ 
౯ఇుీ2లు బ్రహ్మలోక పా పు లగుదురు, 

= అనఘు(డు శమంకణుం డను నొక్కబవ్మార్ని తనీచేయి [వయ్యంగ 
దర్భంగొనిన 

_ సాం|దమై శాక రసం బందు నిర్ణతం బగుడును హార్షి చి యాడుచున్న( 

286, 

కొన్ని |వతులు, ' 49, వచనంబును _ కొన్ని పతులు; 48. నువోజీవనంబును -- ఒ. 
“శశీ, వటంబను పెక్కు. (పతులు; వనంబు - రు. శక్. శత ధృతి సంగ = శ మ. 

. 48. విదర్శకూటంబున __ కొన్ని .(వతులు; విదర్శకూలంబున _ శ, ష. స. కొన్ని 
. (వశులు, 47. మృత _ "వెక్కు (పతులు... 45. గుదురు నూర్యతీర్థంవాడి--శ. మ; 

గుదురు తపనయను తీర్థంబాడి - ఈ. ఐత. 49. భృగూ_త్తరంబున _ కొన్ని 
(పతులు; భృగూ త్రమంబున ఎ క్ న్ని వతులు; భృగుతుంగంబువ ఆ ఊ. శ. వే. 

“50. నర్చించి యశళ్వమేధ _ “పెక్కు [వతులు. 1. వాయనంబను చా. 
55. చారు - కొన్ని [వతులలో లేదు. రక. కుల పావనంబను - ఊ. ఒ. ద, ఖ్ 

" పొవకంబనో _ ఉ కులం పునంలను - ఎవీ.ళ. 54. పావనంయయ '_ గల. 
ల్ర్, (శ్రీ కుంజనరస్వతీ - అ. కొన్ని (పతులు; (శ్రీ కుంజరంబున. __ శ, మ. 
56. తీర్ష యా(శాద్దలై -- వెక్కు (పతులు; తీర్ల యా[తావరుల్తై - .శ. మ. ® Oe @ షష! ల్, బోయిరట్టి - వెక్కు [పత్తులు. 56. కుండంఖాడి. _ "వెక్కు (పతులు. 
59. పితృ .. ఉల, 80. వర్ణతీర్ధం - చ. జ 81. వచ్చేతరులు. — ©. 

..62. లాడి _ చెక్కు (పతులు. 

.1. శౌనకుండను = న, కొన్ని (పతులు; సవానకుండనియెడు - ఆ. ఉ.ట. సోశెన్సెన్ 
గారి (గ్రంథమునందు మంకణక అనియే కలదు. ₹£.. (వేలువేయంగ - యు. 
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జూచి సహింవక సురలును మునులును వారుపాలి కరిగి చేవాదిబదేవ 

| ముసోన్భ శ త్త మేవిధంబున ీనివృ త్తం బగునట్టుగా. *జేయవే యనిన 
వారు(డు 

"దపసి రూపీమపుడు ధరియించి యమ్ముని, కడకు వచ్చి యేమి 
కారణమున 

నాడ చేమి విస్మయం విందు. బూచితి, చెప్ప నుచిత మేని చెప్పు మనిన. 

కేనా కరంబున శాకరసంబు 2 వెలువడిన విస్మితుండ నయి వార్షించి యాజెద 

ననిన *నిది యేమి ర్విస్మయంబు దీనిం జూడు మని వారుండు తన యంగు 

స్ట్రంబున నంగుళితాడనంబు చేసిన నందు "హిమసన్ని భం బయిన భస్మృంబు 

వెలువడినం జూచి లజ్జితుండయి నీవు పరమేశ్వరుండ వని నమస్కరించి 

వేదమం|తంబుల స్తుతియించి దేవా నీ పసాదంబున నాకు. దపోవర్టనంబు 

కిగావలయు ననిన నమ్మునివరునకు నీశ్వరుండు .గరుణించి నీకు. దపోవర్దన 
మగు నేను నీయాళమంబున నుండుదు ననియె నట్టి *న ప్పసారస్వత 

తీర్లంోిబు లాడిన వారికి సారస్వత సిదియగు (బహ్మాదిదేవతలచే నధిష్టితంోబు 
మి అ అ 

8: శేగికొన్ని వతులు. 4. వృత్త -ఒ.ఘ, చ; కృత్య - ఇ. గ. నివర్తితమగు- 

206, 

_హిమన్షైల-ఊ. రి. గావలె=ఇ. ఊ. 9. సష్హ- కొన్ని (వతులలోలేదు; సప్త 

కొన్ని (పతులు. 5. . నివర్తనమగు=కొన్ని [వతులు. 6. జేయుమ - ఇ. ఉ. బొ. గ. 

ఘ. ద; జేయుమీవీనిన _ చ. వీ. శ. షన. 7. ఈ సీసపద్యము [కింది ఆటవెలది 

వద్యమునకు పాఠాంతరముగా [కింది గీతపద్యము ఆ. ఆ. ఎ. రు. [వతులలో 

కనబడుచున్నది. 

దపసిరూపంబు ధరియించి తన్మునీళు 

కడకు(జనుచెంచి యిది యేమి కారణమున 

మెరసి యాడెదు వినయ మేమి గంటి 

చెవ్ననుచిత మేనియు నాకు జెప్పుమనిన. 

ఇచ్చట మూడవపాదమ. న అఖండయతిగా భావించవలెను. 8. మొప్ప - పెక్కు. 

(పతులు. 

1, కరతలంబున _ వెక్కు. (పతులు. 2: కారిన ఎ. లీ. విన్మయంబ్ెంది అ టి. 

ఉ. నదియేమి - వెక్కు (ప్రతులు. ర్. విన్మయకరంబు _- ఉ, జొ. గ.ద. 6. యంగుళి 
తాడనంబు - కొన్ని (పతులు. 7. హేమ కొన్ని (పతులు; కాళ -ఈ.త,. శ; 

అశ 

సాగర = ఒ. 10. బాడినవారికి - చెక్కు (వతులు. 11. బయిన - చెక్కు (పతులు. 
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లో 

లయిన "2యహొళనస తీర్థంబును గపాలమోచీినంబు వి శ్వాహేమి[తంబు' 

గా రి కేయంబు నని యెడుతీర్థంబుల నాడి పాపవిముక్తు అయి 5 బహ్ములో 
కంబు వడయుదురు, 

2867. క. వేదములయందు ]వినంగం జబ్బ, థభూదక తీర్ణంబ యు_త్తమో_త్తమము *నురేం 
(దాదినురవరులకును వ్యా, సాదోమవో యోగివరుల కాస్పద మగుటన్, 

268. వ. అందు శరీరత్యాగంబు సేసినేవార లపారపాపివిముక్తులై ము క్తులగు 
దురు *సురకన్యాసరస్వతోసంగమస్నాతు లయిన్ వారు. [బహ్మావాత్యాది 
'పాతకం౦ంబులవలన( *బాయుదురు దర్శ్భినిర్మితం బయిన "యగ్ధకీలతీర్ధం లాడిన 

ఛూ] దులు (ఛావ్మాణు లగుదురు (వాహ్మణులు వర మీసిద్దు లగుదురు 

క శంబును సవా సంబు ననుతీర్ధంబులందు. చేసిన జవజఓేదానోపవాసంబులు 
2ళశ్రనహసగుణంబు లగు వేల్పు లెల్లం గుమారు సేనావగింగా నెంచే 

నభిమెకించి రట్టేశేతై జసం బనుతీర్థంబును చానిశేతూర్పున నుండు కురుతీర్థం 

12. యీశాన తీర్థంబును = ఊ, గ; యౌోశీనరీతీర్ణంబును = ఉ.ఘ. చ. శ. మ; యాళన 
తీర్థంబును = కొన్ని (పతులు. 1లి. నంబును = వెక్కు (పతులు. 14. మి[శతీర్థంబును 
గార్తిశేయలీ ర్థంబును నాడిన = వెక్కు |పతులు. 15, (బవ్మాలోక పొప్లు లునగుదురు _ 

ఒ; సర్వపాపవిముక్తులగుదురు ఎగ, 

1. నెన్న _-అ, ఆ. ఉ.ల. ౨, [బమోదక =ఘ. చ. శ, 8, సురేంచాదులకుమే 
'వేదవ్యాసాది దొ. 4, పరమ = ఈ, ఏ.ఐ. ఓ, శ. 

1. వారు పాప నళ. కొన్ని (పతులు. 2, విముక్తులగుదురు = ళ.వ, 
కొన్ని (పతులు, లి. సుకణ్య్వ= గ. 4 సంగమ = కొన్ని (వతులలో లేదు. 
ర్. వారు వెక్కు [పతులలో లేదు. 6, బాయుదు రతి నిగ్మితంబయిన = స, 
వెక్కు (ప్రతులు; బాయుదు రది నిర్మి-ఒ. 7. యవికర్షణంబాడి - ఇ. ఈ, ఏ. 

"ఓ. జ. ల; యధిక ర్షణం బాడి = ఉట; యఘమర్హ్షణం బాడి . ఊ మఘ చ; 
యతికర్ష ణతీర్ధంవాడిన = ళ.మయ్యది కర్షణంచాడి - ఒ; అతి కర్ష ణంబిను 
తీర్గం వాడిన శూరులు ౨ స. రి, సిద్ధి బొందుదురు _ ఆ. జొ ర్వ, ద, ల, 
9. శతక ౦బును ౬ కొన్ని (పతులు; శత కుంభంబును = ఇ. ల. 10. సవా సకంబు= 
కొన్ని (పతులు; సహనకుంభంబు = ఇ. ల 11. చానౌపాసనంబులు = జ. 12. శత_పెక్కు |పతులలో లేదు. 18, యాశనంబను_కొన్ని నతులు; (తా చేనం 
బనుఎళ,వ; యోౌరసంబను = 69, ఉ, ఘ, చ; యౌాజనంబను దాని_ల. 14. తూర్పు 
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బును కొన స్వర్గద్వారం బనుతీర్ణంబును జూాచినవారికి స స్వగ్గ చ్వారంబు వివ వృతం 

బగు రు|దవత్ని యనుతీర్ణంబున శంకర నారాయణుల నర్ఫించి సక 16 ఇ 

విముక్తు లగుదురు స్వ స స్తెపురంబు6  [బదడిణంబు సేసి గోన నవాసదావ 
ఫలంబు వడయుదురు గంగగ్మడువున నొక్కకూపంబున మూండుకోట్ల 
తీర్భంబులు. సన్నిహితంబు లయియుండు నందు. గృతస్నా నులయినవారికి 
19స ర్వ శ్రీ స్నానఫలం బగు కోబదరీవనంబునంద్లు వసిష్టాకమంబునం |దిరా 
(తంబులు బదరీఫలభవతణంబు సేసి పావవిము క్షు అగుదు "₹కరా[తం బనుతీర్థం 

బున నేకరా[తోపవానంబు 21స్పస్సి | బవ్మూలోకంబు వడయుదు రాదిత్యా 

(శమం బనుిివనంబున నాదిత్యుం బూజించి యాదిత్యలోక గతులగుదురు 

23దద్ధీ చి తీర్ణంబుోనం సన్యా శమంబునందు( 2 దెరా (తంబు వసియించిన 

"వారికి స్వర్షఫలం బగు. 

69. క. జలరుపాసంభవు6 డాదిగం గల వేల్పులు బుషులు సిద్దగరుడోరగులుకా 

నెలనెల సేవింతురు భూ, తలమున *నన్ని వాతి యనంగం దగు తీర్ణంబున్. 

20. వ. 'నూర్య (గవాణంబున దాని నాడిని బారు శతాళ్వ మేధఫలంబు వడయుదురు 

ధరుడు దపంబు చేసిన ధర్మతీర్ణం బాడీ ధర్మ శీలు రగుదురు కజ్హానపావ 

269. ' 

270: 

నగురు - కొన్ని [వతులు; తూర్పున నుండు కురు తీళ్ళంబును = కొన్ని [వతులలో 

లేదు; తూర్పున మరు తీగ్ణంబును - ల 15 స్వరాశారంబను = గ. ధ. 

18. పాప=అ. అ. జ. రు, 17. సరన్వతీపురంబు = గ. ద; సరస్వతీ [స్రవంతి = జౌ. 

15. మడువను = ఈ. 19. సరస్వతీ = గ. ద. 20. బదరికా = యు. ల. 

21, చేసిన ననేక ర్వా|తో పనాసఫలంబగు-వ. ఓ, 2౫ తీరం = కొన్ని [వతులు. 

29. దధీచి = కొన్ని [పతులు; దధీచ - చా. 2. నవృద్ద కన్యాళమం = ఆ, ఇ, 

ఊ. జె. ట. 25. గణ్వాశమంబునందు = ఈ. ఐఇ. మఘ.ద.శ. ష. £8, [దొరా 

[తంబు చేసినవారికి - ఉ. ఊం గ; |ద్రిరా[తోపవానంచు చేసినవారికి = ఆ. ఇ. ఘ, 

చ. రు. ల. 

1. గణములు వెలయన్ = గ. ౨. నన్నిహిశమనగ - ఇ. ఈ. ఐ. ఘ.ళత. శ, హః 

సన్నిహిత యనగ = కొన్ని (పతులు. 

1. సోమ సూర్య గవాణంబుల = ఈ. వ. ఐ. ఓంగ.రత, శ, పష; సూర్య చం[ద 

గవాణంబుల = లిం ౨, -వారు = కొన్ని వరో లేదు. శి. కర పావనం 
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_ సో 

నంబును సౌగంధోకంబు ననుీీతీర్ణంబుల నాడినం జూచిన సగ్వబవవిము క్షు 

లగుదురు దేవ శవ యనుసరస్వతీ|వాదంబు నందు వల్మీకంబున వెలువడు 

జలధార లాడి పితృతర్పణంబు 'సెసినవా రళ్వ మేధఫలంబు వడయుదురు 

నుగంధయు శతకికుంభయు బంచియకుయు¢ దిశూలోిఖాతయు నను 

తీర్థంబు లాడి దుర్గతులవలనం జాయుదురు తొల్లి పార్వతి యెందేని శా'కా 
_పవశరిణిమై దివ్యసవా| సవర్గ ౦బులు తపంబు నేనె నట్టి! శాకంథరీలీర్ణం బాడి 
'యొక్కుదివనంబు 1ిశాకాహోరు అయినవారు పం డెం డేండ్లు 14 వో ర 

తపంబు సలిపినవారిఫలంబు వడయుదురు సువర్హాఖ్యం బనుగీర్గంబున 
రుదుం బూజించి సీర దలోకగతు లగుదురు ధూమావతి యను తీర్గంబును 
16ర్రావర్తం బనుతీర్ణంబును 19ర యను తీర్ణంబు సాొడి శోకవిము క్రు 

లగుదుకు. 

క. ధారుణిలోవల స్వర్గ, చ్వారం బయి బుషినిషేవితం బగుగంగా 
2ద్వారం బాడినధన్యుల6 'జేరును శశతకోటి తీర్ణసేవాఫలముల్. 

., బును = చెక్కు (పతులు. 4, కవనంబును - కొన్ని ప్రతులు. శీ. వీర్ణంబుల 
. నాడినం = కొన్ని [పతులలో లేదు. 8. చేవ శ్రీయను _ ఏ, ఓ; దేనన్రనన' = ల; 

దేవశయను శ. ". నుగంధి - శ, వ. కొన్ని (పతులు; సౌగంధిక _ కొన్ని 
వేతులు. రి. కుంభి కొన్ని (పతులు. 9, యజ్ఞంబును _- సెక్కు (పతులు. 
10. ఘాతయు ల. శ. వ, చెక్కు. (పతులు; పావని _ జొ. 11, హోరమై ౬ బి, 
ఓ, గత. 12, శాక చర్యయను తీర్ణంబాడి = అ. ఇ. రు. 18. భాకావోరందు 

. “చేసినవారు = ఈ, ఐ. త, 14, శాకావోర[వతంబు = కొన్ని (పతులు; yrs 
= వోరంబు చేసిన _ కొన్ని (పతులు. 15; బున రు దుం ఆ కొన్ని (పతులు. 

16. రు[దపూజ చేసినవారు విష్ణులోక _ సెక్కు (వతులు, 17. థూమనశీ .. 
ఎక్ న్ని పతులు, రూపవతి _ ఏ, ఓ; ధూమవారి ... క. 186. రథవంతంబును ... 

"వక్కు (వతులు. 19. చారయను .. కొన్ని (పతులు. 

1. లోనను = శు మసళ, చెక్కు (పతులు; వివృత స్వర్గంఈ,. ఐ త... 9, చ్యార 
మను దాని నాడిన _ జౌ. శ్రి, ద్రశ్ల _ అ. ఆ, ఉ 
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వ, మణీయు 1న ప్రగంగా సంగమంబును 2 దిగంగాసంగమంబును శక్రావ_ర్తంబును 

కెళనీన్వలంబును గంగాసరన్వతీనంగమంబు ర్నాద్రిగాం గల పుణ్యతీర్థంబుల 

నాడి పుణ్యలోకంబులు వడయుదురు భ|దక ర్టేశ్వరంబున రు దపూజయు 

నరుంధతీవటంబును సింధో! పభవంబును యమునా |పిభవంబు ననుకీపుణ్య 

తీర్ణ ౦బుల సేవయు సర్వ సిద్దిక రంబులు 10వేద్దిక్ర యనుతీర్థ ంబును బుషి.*ేకుల్య 

యనుతీర్ణంబును గృ త్తి కాశ మఘతీర్థంబులును విద్యాతీర్థ ంబుేిను పేవేతసిక 

యనుతీర్ణ ంబునుం జూచి దురితంబులవలనం దొలంగుదురు 5 బవ్మాతీర్థ 0 

బాడి పద్మపీవ ర్హ యానంబుల [(బహ్మాలోకగతు లగుదురు. 

. సురుచిర!కిర్తి నై మిశము. జూచిన మాత్రన పాయు. శాప మ 

చ్చెరువుగ నందు మానము వసించి యనంత ఫలంబు లొంద.6 గాం 

తురు బహుతీర్ణ సేవనముతోడ సమానము నై మిళశయు నం 

దరుదుగ నొక్కనాండు 2కుచియై యుపవానము సేయం గాంచినన్. 

వ. మణియు ేగంగో ద్భేదతీర్థంబు 2నిందివరకీర్ణంబు గంగా ద్వారంబు దిశాపతి 

తీర్థంబు లని'యెడుతీర్థంబుల నాడి  వాజపేయఫలంబు6 బడయుదురు 

272, 

278. 

274. 

1. శరభంగంబును - కొన్ని (పతులు; స_ప్పసాగరంబును - ఆ. ఊ. గ. భు. యు. ద. 

ల. శ. షః శరభంగంబును స_ప్పసాగరంబును [(తిసంగంబును = కం శరభంగంబును 

చ[కవంతంబును - ఉ. ల. 2. [తి గంగయు - కొన్ని (పతులు; (తి భంగంబును 

భ[దావర్తంబును = ఎ. ల. క న్యాతీగ్గంబును = చెక్కు (వతులు. కి. గగన జలంబు= 

శ, మ, 4. కనక కమలంబు = ఉ; గాన బిలంబు = ఈం త; కవిలంబు = చ; జలిం 

బును = ళ. వ. రక్.ను నాది పుణ్య = పెష్క (పతులు. 5. [పకవయు -ష. 

కొన్ని (పతులు; (పభావయు = క. కొన్ని (పతులు. 7. భావంబుల = కొన్ని 

|వతులు; భవయు = కొన్ని (వతులు. రి. పుణన్ల = పెక్కు [వతులలో లేదు. 

౪. సర్వ = కొన్ని [వతులలో లేదు. 10. వేది = పెక్కు [వతులు; వేది యను తీర్థం 

బును విద్యా = ల. 11. కుల్నంబుమ గృ త్తి కా-- పెక్కు (పతులు. 12. మాఘం-- 

ఎ. ద. శ. వ; మవ -- ఇ. ఎ. ప. ఓ; కీర్తిమంబను - జా. 18. నుమవోలయ 

తీగ్ణంబును=ల. కొన్ని (వతులు; ను మవోకాళ ంబను తీర్ణంబు ను కొన్ని (పతులు. 

14. వేదశిఖయునుం_ పెక్కు [ పతులు; వేద శిఖి-ఐ- ఓ; రుచియ నుం జూచి-గ. దవ 

శిఖయునుం జూచి-ఠ. 15, |బావ్మాణ తీర్ణం-కొన్ని (పతులు. 16. వర్ష శ. మ; 

పత - అ. 17. యానంబున_కొన్ని (పతులు, 

1. శక్తి ద. 2. శుచులై - కొన్ని(వతులు; కుచివై - ఆ. గ. 

]. గంగోద్భవం జాడియు _ ఆ. ఆ. దొ. క. జలా (బవ్మా ద్వారం బాడియు -- 

ఈ. ఎ. ఏ.“ఐ. ఓ. త; గంగాద్వొారంబాడియు - ఉ. ఇఒ ఘ. చ; నందోర్భవ--వా; 

నందోద్భవం బాడి = గ. మూలమున గంగోళ్ళేద మనియే కలదు. చితశాల (వశి= 

141 ఎ వనవర్వ- 2. ధీరవతియను త్వీంజాడి వాజపేయ - ల. కొన్ని (పతులు. 
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275. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

బాహుద యనుతీర్ణం బాడిన ననేక కిస తయాగ ఫలరోబగు ఇెందేని రాముండు 

స్వర్షగతుం డయ్యె నట్టి సరయూ పదేశంబున *గో ప్రదానం వాడియు 

దేవతలకు బుషులకు యజ్ఞ భూమిియయినతీగంబుల గల గోమతి నాడియు 

నళ్వ మేధ ఫలంబు వడయుదురు కో టితీర్ణంబునం గుమూారు నర్చించియు 

వారణాసియందు *రుద్రునర్చించియు. 1%పిలా సా దంచాడియు రాజనూయ 

ఫల| పావు లగుదురు మార్కాం డేయతీర్ణం!ిబయిన గంగాగోమతీనంగమం 

జాడియు [బహూ జేకల్పితం బయిన యూవంబు( [బదతీణంబు చేసింయయు 

వాజపేయఫలంబు వడయుదురు. 

. పలువుర గొడుకులం బడయంగకేవలయు నందొ క్రరుండయినను నోపీ గయకు 

నరుగునో యనియును నళ్వ మేధంబొప్ప6 జేయునోయనియును *శ్వత మైన 

యా(బోతు విడుచునో యనియును గోరుదు 3రనవద్యు ల న గృవాస్థు లట్టి 

గయశేంగి యుభయీవతములు వసీంచిన6(గడు( బుణ్యు లుభయవతములవారి 

, నుద్దరింతు రంద యొగి6 విండమిడిన వొ్కారనఘు పితృదయను గృ తార్జులగుదు 

రందు ఫల్లు5తీర్ధమాడిన వారికి. బరమసిద్దితో 6భంబు పెరుంగు. 

276. వ. మణి 'యకతిణీతీర్ణంబునందు జలపానంబు నేసి [బహ్మ్నవా త్యాదిదోష 
విముక్తులగుదురు *మణినాగం బను తీర్ణంీజాడిన వారికి నాఫీవిషవిషంబు 

27. 

276, 

8. గోనవాసదాన - ఈ. ఐ. జౌ. త, ద; సవాసయాగ - కొన్ని (ప్రతులు. 
4. బువడయుదురు .. కొన్ని పతులు. 5. నదియును -- అల. కొన్ని (సతులు, 

6, గో [వాదంబు _ ల; గో (పసాదంబును _-ఐ, త; గో [పతారం వాడియు ౬ జ. 

ఆ. వీగో [పవారం ఆక. 1. మైన గోమతీ తీర్థం బాడియు = ఎ, ఏ. ఐ., ఓ; 

యెన తీర్థంబుగల -- ఆ. ఘ. శ; మొన గో తీర్థం చాడియు -- ఈ. త. 6. చం[ద 
తీర్థం చాడియుః గుమారు - కొన్ని ప్రతులు; భర్ష తీర్ణంబున -- అ. ఆ. ఊ, జ; 
భద తీర్థం -గఘురయుద.శు,మషు; అ తితీర్ధం ఆచ. 0. మవోబేవు _ వ, ఓ. 

10. కపిల _ పెక్కు ప్రతులు. 11.వృాదయం - చ. 12. బాడియు _. ఆ.*. 
ఊ. ఎ. గ.ర్భు.ద. 18. కల్చ్పంబై న - గ. ద, 

1. గోరుదు రొక్కరుండై న = ఘ. వీ, శమ ౨. శీలమైన = సి, లీ, రనవత్యు 
వైన = చ, ఉ. పతంబులు వసియించు కడు _ ఐ. ఊ; పతంబులు వసియింన _ 

గ, ద. ల. నంబునం చాడు వారికి శ. వ. రీ. దవంబు = ఒ. ॥ 

1. యకయ _-ర్వుుయునడయ ౬ ఎ. ఓ, జొ. లి, తామ కౌశికి సంగమం వాడి 
[తీర్మాతోవవాసంబు జేసిన జావ విము కులగుదురు=౪ఇ; గారీ శిఖరకుండం జాడినను 
నందినీ కూపంజాడినను బురువమేధ ఫలంబగు - ఉ.భు. చ. కి, జాడిన నాళీవిన. - 
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లొందవు గెతమవనంబునం దహల్యా[హదం వాడి శేయుదపానం బనుతీర్లం 
బాడియు నశ్వమేధఫలంబు€ బడయుదురు క్రాజరి జనకీకూపంబాడి 
విష్టులోక[ పా ప్తులగుదురు "కంవనయు మహోానదియు ననుతీర్ణంబుల కినాడిన 
వారు పౌండరిక ఫలంబు నొందుదురు ిదేవపుష్క_రిణిని మహేశ్వర ఛారను 
“మ హేశ్వరపదంబున నాడిన నశ్వ మేధఫలంబు వడయుదురు తొల్లి కూర్మ 
ేరూపుండయిన యనురచేతం గోటి తీర్ణంబు లపహృతంబులయికగ వానిం 
దెచ్చి ేవిప్టుండెందేని నిలిపి నట్టి మ పాశ్వరవథంబను తిర్ధంజాడియు 
1*విస్టుస్థానంబయిన *'సాలగామం బనుతీర్థం బాడి విష్టునర్చించియు నందు 

సన్నిహితచతుస్సముదం బయిన ీకూవంబు నాడియు విష్ణులోకగతు 
లగుదురు భరతా శమంబున( "జ ంపకారణ్యంబున దపినహితు నీళశ్వారుం 

బూజించి “మి? తావరుణిిలోకంబు వడయుదురు కన్యాోసం వేద్యం బను 
తర్ధంబునం గన్యాదానంబు సేసి** యక్కయఫల పా ప్రులగుదురు 25 'దేవకూటం 

న్ా 

ఓ. క. 4. యుపవనంబను - ఆ; యుపదానంబను _ ఇ; యు నువపావంబును = 

ఎ. ఏ. క. ల్. రాజర్షి యైన = కొన్ని (పతులు. ర. తీర్ణంజాడి - ఊ జా. శ.వ. 
/, కంపనయను తీర్ణంచాడి పౌండరీక _ ల- 8. నాడి పౌండరీక _ వెక్కు (పతులు. 

9. వడయుదురు - కొన్ని (పతులు. 10. చేవపుష్కరంబును మ పాశ్వరధారయు 

మాననసపదంబును నాడి - ల; దేవపుమ్మరంబను మనుష్య ధారను - అ. 11. చ్వారం 

బును - ఐ. త. 12. మానుషవదంబున - ఆ. ఈ. ఎ. ఐ. దొ. క. జ. రు. త. 

శ. ఇష; మాననవథంబు _ ఇ. ఘ.చ. 1కి, రూపుండై - "పెక్కు (పతులు; 

'రూపంట్లై _ అ. ఆ. జౌ. ఎ, చ.జ రు. 14. విష్ణుదేవు డెందెని _ పెక్కు 

(పతులు. 15. మహేశ్వర తీర్ణంబాడి - ల. కొన్ని పతులు. 16. విష్టులోక 

(వాను అగుదురు విష్ణునానంంబ్నైన - ఈ. ఏ. ఐ. ఓంగం ప, సాల[గామంబున 

విష్ణు నర్చించి - ఆ. ఇ. ఎ. ఏ, ఒ. ఓ. మఘ. జ.ర్వు.ద.ల. 18. కూపం బాడియు - 

చెక్కు (పతులు; కూపంబున నాడియు - వి. శ. వ. 19. జంపకంయబున - క. 

90. సహితుండై న యీళ్వరు _ అ. ఆ. ఎ. జారు. al. మె[కా = ఉ. బె. 

గ. ల; మిత - ఈ.ఐ.త. 22. లోకంబు = వా. వీ. ళ. కొన్ని (పతులు. 

౨9, నందేశంబును - ఉ. వా. శ. మ; సంబోధ్యంబును _వీ.ళ; సం వేద్యంబను _ ల. 

“క న్యాసం వేద్య మాసాద్య నియతో నియశాళనః 

మనోః [వజాపళలే రోశానాప్నోోతి భరళ ర్ష భ” 9_§2_117. 
య 

'24, -యప్పుణర తీర్ధ స్పగ్శినంబున - అ. ఆ. ఎ. 25. 'దేవకూటం సమాసాద్య 

(బహ్ముగ్తి గణసేవిశమ్. అశ్వమేధ మవాప్నోతి కులంచై_వ సముద్దశేత్ . 8-52-122. 
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బనుతీద్ధంో బాడి [బహ్మలోకంబు( బ బడయుదు చెంచేని విశ్వామి తుండు 

సద్దింబొంచ నట్టికౌళికి” హదంబాడియు. గుమారవీరా[ళమంబున నొక్క. 

మాసంబు జివసియించియు నళ్వ మేధఫలంబు ివడయుదు రగ్నిధారయు. 

కరవ తామహసరంబునం బుట్టిన కుమారధారయు నాడి (తిరాతోపవాసంబు 

సేసినవారు [బవ్మాహాశ్యాది శీదేషవిము కులగుదురు *27గారీశోశిఖరకుండం 

జాడిన కోనందినీకూపంబాడిన నశ్వమేధీీఫలంబగు. శోగాళికాీ” కాశికా 

సంగమంబునందు. |దిరా|తోపవాసంబు చేసినవారు సర్వపాప విముక్త 

లగుదు కరి రూర్వశీ తీర్థం బాడిన సర్వపూజార్హు అగుదురు కికిగేక్రర్ల ంబను తీర్థం 

బాడి జాతిిన స్మృరణంబు వడయుదురు టసరస్వ్యప్రీటిప్రీర్ణస్నా తులయి వృషభ 

జిదింపంబునం *ేగుమారుం బూజించి దేవవిమానగతులగుదురు నందయు 

నౌశీలక్రమును గరతోయంబును గంగాసాగరసంగమంబు ననుతీర్ణంబులనాడి 

వేదకూటము, దేవకూటము అనియు పాఠమలు కలపు. 26. జాడువారు - ల. 

27, [వొదంబున నాడి - ఘ. యు; |[వాదంబునం దాడి - ఊ, ఒ. చ. జ. 

23, వసియించినవారు - క; వసించిన - అ. ఆ, ఒ రు. 29. వడయుదురు 

గోకర్ణ కౌశికానంగమం వాడి |త్రిరా[తోపవాసంబు చేసిన సర్వపాపవిముక్తు లగు 

దురు = ఓ. 80. బితామహేశ్వరంబునం - కొన్ని పతులు. పవితామహనరో గత్వా 

త్రై లరాజ[పతిస్థిత మ్. 8_02.128. 81. పాపంబులవలన = అ. ఆ. ఎ.రయు. ద; 

పాతక = స “ 

కీల, కం॥ నకలదురితములు వాయుదు 

రకలంకయశస్కులగుదు రత్యు త్తమవ 
_ర్తకు లగుదురు సజ్జనగుణ 

నికరంబుల శెలయుదురు 'నునిశ్చృయమతుళై , 

స్క గ్గ, (పతులలో నీ పద్యము కలదు. తరువాత గాదీ,.2..440*4, లికి శీకర - ల, 

వస, పద్మినీ రిఖర ఎ ఒ ళ5, ఫలంబు వడయుదురు = ఆ. ఒ.క, 386. కాళి 

కారుణ సంగమంబు = క, ల, కాళికా... +విము క్తులగుదురు జూ క్కు 

[పతులలో లేదు. శీర, రు పార్వతీ తీర్థం = అ, 99. గోశార్ముకంబను _ అ. వీ, 

చ, యు; గోముఖంబను = కొన్ని పతులు, 40, న్మరణత్వంబు = పెక్కు (పతులు. 

41. గోకర్ణ కౌళికానంగమం బాడి (తిర్మాతోపవవానంబు చేసిన సర్వపాపముక్తు లగు 

దురు = ఈ, ఐం ఒ, త; సారస్వత = గద్య నర్వ తీర్ణ - శ, మ. 42, తీర్థ = 

"క్కు (వతులలో లేదు, 438, తీర్ణంబు ఎ జె, 44. కుమారు నర్వించి - కొన్ని 

(పతులు 45. నంచాలకయు = వా. వి. ళ. జొ ద్దాలకం మవోరాజ తీర్థం ముని 
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- ర కాశ మేధఫలంబు వడయుదురు ఉ7థోతానర్మ దా| పభ వంబును బదరీ 

తీర్థంబును నాడి యాయుమ్మంతులగుదురు మహం దంబు శీ రామతీర్ణంబును 

మతంగ కేదారంబును వంశగుల్మంబు ననుతిర్గంబుల నాడి యళ్వమధ 

ఫలంబు బడయుదురు. 

977. శే, పరమ మైనతీర్ణంబు (శ్రీపర్వతంబు, నందు దేవ హదం బాడి యాదిదేవు 

నీళు శేనర్చించి వడయుదు రిష్ట ఫలము, 2నళ్వ మేధఫలంబును నవనిజనులు. 

278. వ. తొల్లి ళతకతుండు నూయి [ కతువులు "సేయుటం జేసి పవి|తంబయిన కృష్ట 

వేణియందు దేవహదం ఛాడిన సర్వపాపవినాళశనంబగు. *బాండ్యపర్వతం 

బునం గా వేరీతీర్ణంబును దుంగభ|దయు నము దతీరంబును గన్యాతీర్ణంబును 

నాడి యశ్వ మేధఫలంబు వడయుదురు గాయ తీస్థానంబునం (దిరా|తంబు 

గాయ తీ జవంబు( *2వేసిన వారికి జన్మదుఃఖంబులు లేవు సెన్నయను మహో 

నది నాడిన మయూరహాంసవిమానగతులగుదురు గోదావరీస్నానంబు 

చ్చసిన దశాళ్వమేధఫలంబు వడయుదురు పయోస్ట్రియు దండకారణ్యంబును 

శరభంగా (శ్రమంబును శు శా శమంబును జమదగ్ని సేవితంబయిన శూరా 

రకంబును స_ప్తీగోదావరీతీగ్గంబును నాడిన పుణ్యులు పుణ్యలోక పాప్తు 

అగుదురు. 

277. 

El 

నిషేవితం. లి-52-100 భం. 46. దశాశ్వమేధ - పెక్కు |[ప్రతులు. 47. శోణస్య 

నర్మదాయాళ్ళ [వభవే. 8-09-9. భం. 46. అమరావతీ తీర్ణంబాడియు _ ఆ 

ఆ. ఎ, రు, ద. 

1. భజియించి - ఈ. ఐ. త. 2. లశ్వమేధ = ఐ. ల, 

1. పాండుర, పొండు - అనియు పాఠములు. 2. "జేసినవారు జన్మదుఃఖింబులం 

బొరయగు - ఇ. న. లి. సేసినవారు గోమేధాశ్వవేధఫలంబులు - ఇ. చ, ల; 

చేసినవారు గవాళ్వమేధఫలంబులు - ఆ, ఉ. ఊ. క. య, ద. క. శుక్రా 

శమంబును జమదగ్ని - కొన్ని పతులు; జమదగ్ని - వా. వీ. శ; శరభంగా[ళ 

మం గత్వా శుక న్య చ మవోత్మనః. $__83..39 భం. 5. ళూర్పనఖం = కొన్ని 

(పతులు; ళూర్చుకరం = కొన్ని |వతులు. 6, గోదావరంబునాడి పుణ్యలోక 

(పావ్తులగుదురు _ కొన్ని (పతులు 
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అసురుల భయమున నడంగిన వేదంబు లోంకారేపూర్వమె యుండ నాంగి 

రసు డుద్దరించి సార స్వత పముఖుల( జదివించె నెందెని శాశ్వతముగ 

నమరనియు క్తుండై యజియించె నెందేని భృగుండెల్ల వారికి బేరి నట్టి 

రమణీయతుంగ కారణ్యంబు సూచినమా|తన దురితకర్శంబు లెల్ల 

బాయు. *గాలంజరంబను పర్వుతంబు, నందు దేవ హదంజాడి యభిమతములు 

వడయుదురు శ మేధికంబు నా(బరగు తీర్ధ, మాడి మేధాసమన్వితు 
అగుదు రెందు. 

మణీ చితకూటంబున మందాకిని సేవించి "పితృ స్థానంబునం గుమారుం 

బూజించి “జ్యేప్టస్థానంబున రుదు నర్చించి రామనివాసం బి బై నళ్ళంగి బర 

పురంబున గంగాస్నాతులయి “గంగాధరునర్చించియు సర్వపాపవిము కు 

_ లగుదురు. 

. యాగశతంబులకంశు( (బృయాగనివాసము విశేషమని మునులు మహో 
యోగులు సీద్దులు సాధ్యులు, నాగులు నందుండుదురు మనః పియ మెసంగక 

. అది |పజాపతి యజ్ఞవేది గావున నందు మూ. డగ్నికుండంబు లెప్పుడు6 
గానంబడు మణీ వేదంబులు యజ్ఞ ౦బులు మూ_ర్జిమంతంబు లె యయువది 

కోట్లపది వేలు తీగ్గంబులు సన్ని హితంబులై. గంగాయమునాసంగమంబు 

చేవించి యుండు నందు. గృతస్నానులై నవారు రాజనూయాళ్వ మధులయు 
సత్య వాదులయు' జతు ర్వదాధ్యయనులయు బుణ్యీలోకంబులు వడయు 

దురు భోగవతియు వాసుకియు హంసీవతంబు ననుతీగ్గంబులనాడి దశాశ్వ 
_ మేధఫలంబు వడయుదురు. 

180 

279. వీ. 

తే, 

౨80. వ, 

౨61. క 

౨82, వ 

979. 

280. 

201. 

282. 

l. రూప మెయుండ = డి, శ, పష, బి. గాలంజరంబను = “పెక్కు (పతులు 

గాలరథంబను = వా, తతః కాలంజరం గత్వా. 68.58. భం. శీ. మేధావికం 

సమాసాద్య, ౨.098589 భం; వాహికము నాగ బరగు దీర్ణమాడి -ఘ. చ. శ. 

ష. (ప్రొ. కారక - 20, సం. 

1. భ ర్హ్భృస్థాన మను త్తమం. శీ-6కి-57 భం. 2. ఉస్టమాసంబున జం దస్టానం 

బున రుదు - వా; క్యేష్థమాసంబున రుదు - వీ. శ. |వ్రద&ిణ ముపావృత్య 
జ్యేష్టస్టానం [వ జేన్నరః. 8_88_59 భం. 

1. సురలు = “పెక్కు (పతులు. 

\ 
1. లోకంబు _- వా.వీ, శ.ష.ళ, కొన్ని [|వతులు. 2. వర్తనము - ఉ; 
వంతంబు ౬ ఎ. ఏ. జొ. తత్ర సాంసపపతనం తీర్థం. 8-68-62, : 



288. 

294, 

286, 

287, వ, 
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. విదితముగం దీర్ధశేక్పీర్తనం జదివిన *ధన్యులకు వినిన సజ్జనులకు న 
భ్యుదయ మగు సర్వతీర్థ కిస్సముదయస్నాన బహుయాగముల ఫలోములగున్. 

[వతములు లేనివారు నుపవాసవరాజ్ముఖులై నవారు దు 

ర్భ్శతులు 1నిహీన శా చులుం [గమంబున. దీర్ణము లాడనోవ రా 
తతగుణశాలి బీ వఖిలధర్మవిదుండవు గావనర కు సభ 

స్తితి జని తీర గ సవనము సేయుము నీకు నభీష్టసి 

. అని సకలతీర్ధగేకథనంబు నెప్పిన ప్రలహ్మ్యవచనంబున మున దొల్లి యెల్ల 

తీర్ణంబులు సేవించి కృ తార్జుండయ్యె గావున నీవును దీర్థసేవ చసి, 

. పూరు: పురూరవులట్లు భగీరథ రఘువపతుల యట్లు కృతేకృ్ళత్యుండ వై 

ధారుణి రతింపుము వి సారిగుణాధార ధీర ధర శ్రతనూజా., 

రోమశుం డనుదేవర్షి 'దేవలోకంబుననుండి నీకడకు వచ్చు. దదుపచేశంబున 
*ఛధామ్యానుమతుండవయి తీర్ధనేవనం "జేయు మని చెప్పి నారదుండరిగిన 

నజాతళ తుండు ధెొమ్యుంజూచి యి ట్లనియె. 

283, 

284, 

285. 

286. 

287, 

1. సేవన - ఎ. ఆరు. ని. పుణ్యులకు = ఆ, ఊఊ. ఎ. రు. లి. నముదయ 

స్నానముల యాగముల - ఏ. ఓ. ఘ.ల.వీ.న; సముదయంబులయందు స్నాన 

ముల -ఊ. స. 4. మడరున్ యు. 

క॥ ఇది నిక్కువమని మనముల( బదిలంబుగం దీర్ధసేవ భక్తి. దలంచినన్ 
విదిశముగ దురితహరమగు నదమలసుజ్ఞాను అగుట సత్యము ధరణిన్ . 

కః సకలదురితముల వాయుదు, రకలంకమనన్కులగుదు రారో త్త తమవ 

రృకులగుదురు సజ్జనగుణ, నికరంబుల వెలయుదురు నునిశ్చితమతు లై. 

వా. ఇవి యేము పరినీలించిన అన్ని[పతులందును లేదు. 

1. వివేకదూరులు -ట. 2. నేవ దగ జేయుము...... సిద్దిగాన్ = న, 

1. కీర్తనంబు - కొన్ని పతులు. 

1. వుణ్యుడవై - ల. స. కొన్ని (పతులు. 2. గుణోదార = ఒ. జొ. జ, స, 

1. ధామ్య సమేతుండవై - ఉ. ఘ; ధౌమ్య సహితుండవై - ల; ధౌమ్యాడి' విప 

సహితుండ వై = ఇ, ర, రు, 
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288. చ. అలయక మాకు నందటి కహార్నిశముం [వియకారి యైనయ 
త్యలఘుపరా[ క*మాన్వితు మహోభుజు నర్జును దివ్యసాయకం 

బులు వడయంగ నొక్కరున పుచ్చితి. దద్దయు వేడ్క నెద్దియుం 

2దలంపక యిప్పు తద్విరహితమ్మగు కామ్యక మొప్ప “ద య్యెడి౯. 

289. వ. అంబుదాగమనం బెతించు చాతకంబులట్లు మనమందటజ మర్దునాగమేనంబు 

(పతీడుంచుచున్న వారము వాడును దనపూనిన కార్యంబు నిర్వహించి కాని 

 నివృత్తుండు గాం డవళ్యంబును దివ్యా(స్త్రంబులు 2వడసి యాతనివచ్చు 
నంతకుం దీర్ణసేవ సేయుదమనినం గరంబు లగ్గగు నట్ల చేయుదమని. 

లి రోయకమవోమని దర్యరావినొద్దవ వచ్చుట :- 

సం, 04.090] 

290.. ఉ.. నాలుగుదిక్కులందును వినకా విదితంబగు చున్న పుణ్యతీ 

శ్ఞాలి ఆజంగెలుంగంగ మహాత్ముడు ధౌమ్యు. డజాతవైరి కం 
దోలిన. చెప్పుచున్నతలి నొప్పుగ రోమకు. జేంగుదెంచెం చే 
 జోలలితుండు నిర్మలయకుం డగు ధర్మతనూజుపాలికిన్. 

౨91 వ. ఇట్లు వచ్చిన మహోముని నతిభ క్రి ననుజ వాహ్మణసహితుం డై. ధర్మజుండు 

పూజించి మునీం|చా యెందుండివచ్చితి రని యడిగిన నాతనికి రోమళుం 

డి ట్లనియె, 

999. తే, ఎల్లలోకంబులును జూచి యిం! ఓ దలోక, లోకనార్థినై యే నిం దలోకమునకుం 

బోయి సురేశాజుతేం (బీతి. బూజితుండ, నై మహీనాధ యందు 

నీ యనుజు' ననఘు, 

288. - 1. మోన్నతు ౬ పెక్కు (పతులు. 2. దలపన - వా. కొన్ని [పతులు; దలవగ -_- 
ఇ.ద. లి. తంబయి = కొన్ని(ప్రతులు. 4. చేమియున్ - శ. వ. కొన్ని 
[వతులు. | 

289. 1. నం లపేతించు- కొన్ని (పతులు. ౨. వడసివచ్చు నాతనివచ్చు-కొన్ని (పతులు. 

292. 1. గణనాధుతో బూజితుండ - గ, స; రాజుచేశను బూజితుండ = ఏ. రు. 



298. ఉ, 

ఖే 
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1ఈనున నీశుందొట్టి నురలెల్ల నీఖీష్టవరంబు లిచ్చుటం. 
జేసి కృతార్గు(డై న కురుసింహము *నూర్జిత శౌర్యు నర్జును౯ 
*ఉభాసుర తేజు విశ్వపరిపాలకుండై న సమహేం|దుతోడ నే 
కాసన మెక్కి. యున్న మహిమాస్పదు నిం దీతనూజు. జూచితిన్. 

"బలవంతులైన ఖష్మ్మా,దుల నర్జునుండోర్చు "నూర్ణితుండై మణి పో 
రుల. గర్లుండు పదాటవ, కళకు సమానుండు గాడు గవ్వడితోడన్. 

. అతని యున్నవిలాసంబు నూచి విస్మితుండనయిననాకు నిం|దుండు 

త|త్స భావంబు సెప్పి పీ డమృతసం భవంబయిన పాళుపతం బనుది బ్యా, స్త్రంబు 

బర మేశ్వరుచెతను నాచేతను యమవరుణకుబేరాదులచేతను దివ్యాయు 
ధంబుల6 బడని నీతండు "మనుష్యుండుగా(డు దివ్యపురుషుం డన్యుల 

క శక్యం బయిన "దేవ కార్యంబు దీర్చి మసలక వచ్చు నని మర్త వ్రలోకంబునకుం 
బోయి | భాతృనహితుం డయిన ధర్మ రాజునకుం "ఇప్పుమని*న వచ్చితినని 

వెండియు నిట్లనియె, 

నిరతశేముగం దీర్జసే'వా,వరులగు శాం తాతు శ్రోలకు దపస్వులకును దు. -: 
ష్కూర మెద్దియు లేదని చె.చ్చెర ధర్ముజు( దిర్భసేవ చేయింపు *మొగి౯. 

అనిపనిచిన నమ శేశ్వరు, వని దత్చార్శ ్రముననుండి 2వన్ను గ నిట యే. 
జనుబెంచితి నీకార్యము, ధనంజయున శకభిమతంబు ధరణీనాథా. 

295. వ 

296, క. 

297. క. 

298. 

294. 

1. ఈళుని దొట్టినట్టి నుర ఎ ఒ; ఈళుని దొట్టి దేవవరు _. ల. వి నభీష్టములోలి 

నిచ్చుటం - ఊ. లి. నద్దును భూరిశార్యునిన్ _- జా. 4 ఛాసిత - య. 
5. నురేం[దు - భు. 6. సమాను _ కొన్ని (వతులు. | 

1. న విజితుండై - ల. ళ. పెక్కు [వతులు; నవజింతుండై యని లోవల - గ. స; 
నవజింతుండై_ = న. ళో 

295. 

296, 

1. మనుష్యుండు గాడు - చెక్కు. [పతులలో లేదు. 2. నీవు మ_ర్త్యంబునకుం 

బోయి = "పెక్కు (పతులు, శి. నన్ను నియోగించెనని వెండియు - ఖ; వెండియు 
ని ట్టనియె - కొన్ని |వతులు; నన్ను సమర్పించి వెండియు - కొన్ని [పతులు,. .- 

1. మును - ల. కొన్ని (ప్రతులు. 2. పరులకు - ల. కొన్ని (పతులు. కి. లైన 
'పావనులకు దుష్కర - ఉ. జొ. 4. మిలన్ - ల. స. పెక్కు పతులు. 

297, 1, పనుపున స్వర్గంబునుండి = చ; పని విని తళ్చార్భ్వగతిని = ఈ. ఐ. త. 2. పని 
వడి యిటరమే =~ ది; పన్నుగనిశ్లే - కొన్ని [పతులు. లి. కనుమతంబు ఆ అ. క. 

గ. జ. ల; కనుమతమ్ము - ఉ. ఓ. ఘ, చ. రయ, ద, 
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298. 

299. 

800. 

802. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
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1అనవద్యతీర్ణ సేవన, మును *గపిలాస్వర్ణ దానములు ను|గతవం 

బులు జేయని వారికి( బో,లునె పడయంగం బీర్మి నుభయలోకనుఖంబుల్. 

. వను దొల్లి కేభూమింగల తీర్ణంబు లెల్ల నినుమౌయి నూచితి నిప్ప డిందు 

_ నియోగంబున నీతోడనవచ్చి యఖలతీర్ణ సేవ నెద_ ననిన *ధర్మజుం డతని 

కి ట్రనియె. 

ం. నన్ను (దలంచి తీర్గ"గమనం బొొనరింప(గ౭ బంచె నక్త వి 

ద్వన్నుత . దేవవల్లభుండు దానం గృతార్జుండనై కి శదానివై 
నిన్ను సహాయు౮ాం 'బడసి నెమ్మిీన శేషవి శేషతీర్ణముల్ 

పన్ను గంజూడ. గాంచోకడుభవ్యుండ నై త్రి సమునీం|ద నీదయన్ , 

. విజయుకుళలవా ర్త "వేడుక నీచేత, జీవినినయంతకంకు వి స్తరిళ్లె 
పృాదయిసం[పమోద మీరెంట నాకంచుం దద్ద సంతసిల్లె ధర్మనుతు,డు, 

. మునీం|చా యేను"దొల్లియు నారదధౌములివచనంబులం దీర్ణగిగమనో 

న్నుఖుండనయి యున్న వా(డ నిప్పుడు భవన్నిీ*దేశంబునం దీర్భ సేవచేసి 
రక శార్గుండ నగుదునని కృతనిశ్చయుం డై భికాీభుజులయిన (బాహ్మణు 

298. 

999. 

800. 

80t. 

902. 

1. అనవరత = ఈ. ఐ. చ. త.ద. వి, గపిల = చెక్కు (పతులు. లి, వడయం 

గాను నిఖల - గ. 

1. భూవలయంబునం గల - కొన్ని (పతులు. 2. నేనూరుమారులు - ఇ. ఉ. జొ. 
వ్, ధర్మకా జిట్లని యె సెక్కు (పతులు, 

1. భజనం -_. ఈ. ఐ. త, 2, దానికై కొన్ని (పతులు. ల. యెలర్చ న శేమ 

తీర్థముల్ = గ. అ; దలిర్చ నశేపతీర్ధముల్ _ఘ. 4. కడు భప్యుడ నై తి -లఅ.న 
చెక్కు (పతులు; తి సభాగ్యుడనై_తి-వా. ర్, మహామునీశ్యరా-న. భ్, చెక్కు. పతులు. 

1. వేడ్కతో ._ పెక్కు పతులు, 2. విన్నయంత కంచు గ.ద. లి. సాంద 
మోద = ఖ.ట. 

1. మన్ను నారద -- కొన్ని పతులు. 2. వచన |[పకారంబులం_కొన్ని (పతులు. 
లి. గమనోత్సుకుండ - కొన్ని (వతులు; భజనోత్సుకుండ - ఈ. ఐ. త. 4ఉ.మిత్తం 

బునం --చ.ళ. ష్య సైళంబునం - కొన్ని (ప్రతులు. క. కృతకృత్యుండ -- 
కొన్ని పతులు. . 6.- భోజను - ఘ.-ళ.ష; బుభుకులైన - ఇ. ఉ.టె.గ.ద. 
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లను యతులను రోమశువచనంబున నివర్తించి థామ్య"పురన్కృతకతివయ 
[బావ్మాణులతో కిననుజులుం చానును గృహ్హోసహితుండయి శామ్యక 

వనంబున మూండుిదినంబులు వసియించి మార్గశీ ర మాసావీిసానంబునం 
అధి + వ ఇల "4 9 దీర్థ సేీవార్థంబు గృశ | పస్థానుండయిన యుధిస్థి రునకు (బావ్మాణు లిట్లనిరి. 

§08. ఉ. నీయనుజుల్ ధనుర్ధరు లనింద్య చరి తులు దీర్గ తీక్ల కౌ 

804. 

8065. 

శేయీకపాణు లత్యిమలకీ రులు కిావంగ రోమళుండు చే 

జోయుతు. జెల్లతీర్ణ ములు. జూప6గ( దీర్ణము లాడు వేడ్క ల 

క్రీ్గ*యుత యిప్తు నిన్ననుగమింపంగ6 గంటిమి పుణ్యసంపదన్. 

. రాతుస పిశా!'చశ్వాపదంబుల. కారణంబున నడవులలో చేకతంబయరిగి తీర్థ 

సేవ సేయ మాయట్టివారికి నశక్యంబు గావున మీతోడ వచ్చెద మని 

[తావ్మాణులు ధర్మరాజుచేత ననుజ్ఞాతులై రంత. 

. పారాశర్యు(డు( బర్వత,నారదులును బాండురాజనందనుల "గుణో 

దారుల ననఘులం *డీర్ణ,| పారంభుల( గానవచ్చి పరమ పీతిన్. 

. వారలచేం బూజితులై , భూరితపోధనులు లోకపూజ్యులు ధర్మ 

| పొరంభనిత్యమతులకు, వారల కిట్లనిరి సత్యవచనులు గరుణకా. 

806. 

7. వురన్సర కతిపయ ౬ ల. కొన్ని [వతులు. 8. గమనోత్సుకుండై యను _ న. 

0. నహితుండయి -- ఈ. ఐ. త; సహితులయి -- వావీ, శ, మ. మున్నగు (పతులు. 

10. దివసంబు -- "పెక్కు |ప్రతులు. 11. లుపవసించి.. ఏ. చ. జ. అ. న. 12. సొన 

దినంబునం -- ఓ, ఖ. న; సొన దినసంబునం - అ. ఆ. రు; సాన నమయంబున -- 

వీ శ, ప, 
తి 

1. కృపాణు - అ... “వెక్కు (ప్రతులు. "శ. లఘు - కొన్ని (వతులు- శి. గావున - 

శ; కొన్ని |వతులు. $. యుతు నిన్ను నేమనగ - జా. గ. ద, 

1; చాస్పదంబులగు = కొన్ని (పతులు. బి తోడన ౬. అ. పెక్కు (పతులు. 

1. గుణాధారుం - ఆ, ఇ. ఊ. ను. రు. ద; గుణోద్దారుల న, ఏ దిర్జకృ తారంభల, - 

ల. స. కొన్ని (పతులు. ల. రధిక|పీతిన్ - కొన్ని (పతులు; యధిక |పీతిన్ -ల. న, 

1. లగు వారికి నిట్లనిరి _ ఘ, జ; లకు వారికి నిట్లనిరి = అ. ఏ. ఓ, చ, 

ళు 
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807. వ. శారీరనియమంబులు మానుష పష వతంబు లనంబడు మనోబుద్ది శాచంబులు 

808. క, 

809. వ. 

810. చ. 

దేవ వ్రతంబు లనంబడు నట్టి"సౌమ్య|వతవి శేషంబులు సలుపుచు “బుజుమార్లు 

అరై *తీర్థంబులు సేవించునది *తీర్ధాభిగమనంబున మపహాభిష నాభాగ 
కరత భగీరథ ముచుకుంద 6మాంఛాతృ సగర”సార్వ భౌమాన్ష కరోమపాదుల 
యట్ల శ|తుజయంబును సర్వకిలోకనుఖంబులు బడయుదు రనిిచెప్సి ముని 
వరులు 10మువ్యు రరిగి రంత నజాతళ తుండు రోమశున కి ట్లనియె. 

ధరణి నధార్శికు"లగు కా,పురుషుల కభివర్ధనంబు. బుణ్య చరితం 

బర డు 2ధార్మికులకు దు, గ్రరోమగు నవివర్దనంబు( దగునె మునీం| చా. 

మజియు నిచేతనంబు? లయ్యును గిరినరిత్సరోవరంబులు పుణ్యతీర్ణ ంబులై_ 
జగ శ్వావనంబులై జనులకు దురిశాపోహరణంబు లయిన కారణం జేమియని 
యడిగిన నతనికి రోమశుం డిట్లనియె. 

_: రోమవంజు ధర్యురాజునవ ధర్భవిశేవంబులు సెన్ఫుట == 

సం, త, క2_ 

వసుధ నధర్మవ ర్తులగు వారల వర్టన మెన్నండుకా సమం 
జసమయి నిల్వ నేరదు భృళంబుగ “నాశళమువొందు దుర్మద 
వ్యసను లధర్మవర్త రనతి (బవగ్ట్రితులయ్యును *నేము చూడ రా 
తసులును దైత్య దానవులు. (గాగ రాలి సహ ససంఖ్యలన్ , 

80... 

808. 

809. 

810. 

1. సమ్య(గ్వత - ఇ ఊ. ఒ. చ.ల. వ. లై = పెక్కు ప్రతులు. 8. తీర్ధ నేవ 
సేయునది = కొన్ని (పతులు. 4, కీర్ణగమనంబున - = కొన్ని పతులు. ల్. భరత = 
కొన్ని |వతులలో లేదు. 6. మన్వ[తిమాంధాతృ - అ. ఆ. ఇ.యు, 7. ఫీష్మసార్వ = 
ఎ. ల, రి, లోకంబులు = కొన్ని (పతులు. 9, చెప్పి = కొన్ని (వతులలో లేదు. 

10. మువ్వురు నరిగినంత = కొన్ని (పతులు, 

1. లకు = ల. 2, సజ్జనులకు = కొన్ని (పతులు. ఏ. తరమగునాళనంబు = ఇ; 

మగునతికృపణవృత్తి = అ. ఆ, " 

1. చై_తన్యంబు = వెక్కు [వతులు, 2, లైన.-ఇ, ల. రీ. జగ త్ప్చావనంబులై = 
కొన్ని (వతులలో లేదు. 4. వారణంబు = ఎ. వ. ఒ ల; వాయు - ఊ. జో. చ; 
హరంబు = ఘ. త; వారంబు - వా. వీ. కొన్ని (పతులు. 

1. వర్తన = సన, వెక్కు (పతులు. 2, చెల్లునేకడు - ఉ. ౨, (బవర్టను = కొన్ని 
(పతులు; [బసిద్దులునైనను - ఒ. 4. నేమి _ ఈత; నేమ - జ.ల.ళ. మ. 
5. నాడు = ఖ. 



811. 

812, 

818. 

814. 

815. 
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కో, దేవతలు ధర్మ]వ రులు, గావున నభివృద్దింబొంది ఘనిమగు నిత్య 

(శ్సీవిభవాన్వితులయి ధర, ణీవల్లథ యున్న వారు నిరుపమిళ కిన్. 

క. ధర్మనుత ధార్గరాష్ట్టు ల, ేధార్మికులై. సెతీగిరేనిం దడయక విధిచే 

నిర్మూళితులగుదురు దు, ష్కర్మంబున నసురులట్ల కడు నస్థిరుకై. 
0౧ గ్ర ఇ 

వ. అదియెట్లనిన నధర్భ్మ"వ ర్తులయందు దర్చంబువుట్టు దర్చుంబువలన మానంబు 
వుట్టు మూనంబువలన( గోధంబువుట్టు( [గోధంబువలనం జేసి లజ్జయు 

వృ_త్తంబునుం "జెడు “నష్టలజ్టావృత్తు లయినవారి నువశమంబును లఖ్మీయు 

మీడు-చు. 

క. మీ రమరసద్భశులరు ధ, ర్మారంభఏశిష్టమతుల రగుటను 1నుచిర 

2 శ్రీరమ్యులగుదు రాజి బి, తారాతుల రగుదుీరుద్ద తావావములలోన్. 

వ. ధర్మశీవ ర్తులెన "దేవతలు బుషులు నా ళయించుటం జేసి తీర్ణంబులు పవి|తం 

బులై సర్వకామ్మపదంబుశై వర్తిల్దుచుండు. దీర్గిిసేవను |గతువులను 
కిదానంబులను (బావ్మాణులదివనలను జనులు సర్వదుఃఖవిము కులయి 

(శేయః పా ప్రు లగుదు రనిచెప్పిన నమ్మునివరువలన నొండు ధర్మేస్థితులు 

వించు( బాండవు లరిగి నై మిళంబు నశ్వ తీర్ణంబును ర%ంగాఘోవంబును 

గన్యాతీర్థంబును గోమతియును బాహుదయును మవహోనదియును 'చేవయ 

జనం బయిన [(పయాగయు గంగాయమునాసంగమంబును నాడి యందు 

(బాహ్మాణులకు గోహిరణ్యచానంబులు సేసి (పయాగం గొన్ని డినంబులుండి 

916. 

1. వంతులు - ఇ. డం ముగ -ళ్ళ. వెక్కు (పతులు శి. కీర్తిన్ _- అ ఉ, ఊ, 

1. ధర్మ విధం బెరిగి = ఖ; ధాగ్భికులైై పరగి ఘు; ధార్శ్మికులై_ సెరిగిరింద = ఓ. 

ఇ 1, వంతుల- వ, 2. లజ్ఞానివృత్తు-3. భ్ శ 

1. వీర - కొన్ని (పతులు. ౨. (శ్రీరమ్యు - న, ళ. వెక్కు (పతులు; (శ్రీకమ్యు 

లగుదురువిజి _ ఎ. ఏ. ఐ. ఓ.న.ళ; జూ = వా, లి. రుద్గ తావావ = అ, చ. 

1 వంతులైన - కొన్ని వతులు; వర్తనులైన -గ,ఘ.వీ.ళ. వ. &. సేనలను - 
చెక్కు. (పతులు. లీ. చానంబులను = కొన్ని [(వతులలో లేదు. ఉ. కథలు- ఇ. ఉ. 

ఊ. ఘ.ల.న. ర. గౌరీతీర్ణంబును గన్యా = ఇ.రు. ద. ల; నాగకన్యా = 

కొన్ని |[పతులు. 6. శేవయను మహోనది - ౪, 
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7 వేదవిదులయిన [భావ్మాణులవలన వేదార్థంబు లెటుంగుచు( జని యనేక 
పుణ్యనదీసముద్భవం౭ బయిన గయపర్వతంబిను రామసరంబును [రి . 

బును వ్వైవస్వతతీర్థంబునుం జూచి గయయందు నక్షయవటంబున క ౦ 

బైన విధానంబునం జాతుర్మాన్యీ [కతువులు'ష నుసి బుషులవలనం బుణ్యకథలు . 

వినుచున్న 9వ సరంబున 1ళమకుండను మహాముని ధర్మ రాజునకిట్లని యె. 

అనఘుం'డమూ _ర్తరయః పియపు త్రుండు గయుం డనురాజర్షి |కోతువు లిందు 

2 బవ్మాసరంబున6 బరగంగ శేమునుచేనె నాతని యజ్ఞ ంబులందు నకల 
జనభు క్త శేషూన్న ౩౫ లంబు లిరువది యేనగు సంఖ్య చానెలటుంగ నయ్యం 

ేదత్మ్భత (కతు బహుద&ీణానంఖ్యంు నుడుగసి సికతానంఖ్యయును నెణుంగ( 

ఆ. గాదు, జనుల కట్టి గయునామమున గయ, యనంగ కబుణ్య తీర్గ 

మయ్యె నిదియు. 

విళ్ళహి శార్భమిందు( బిండ |పదానంబు, ? సేయంగనిన నిష్ట సిద్దోగలుగు. 

817. వ. అని చెప్పిన శమరువలన గయామాహాత్మ్యంబు 159 యగస్వ్యాశ్రమంబున 

కరిగి రంత ధర గ్బరాజు రోేమళున .కి ట్టనియె. 

816. 

817. 

7.కం. ఎలమిని ధర్మత నూజు(డు ' 

కులపావనుండగుచు విపకోటుల శెల్లన్ 

వెలయగ నఖీ ప్ప వస్తువు 

లలయక చానంబుసేసె నభిలాంఛితు(డై _ 

గ. ల. వీ, స, ళ 

వ. మటణియును వేదవిదులయిన - గ. న. ళ,. రీ. అర్హ్యందై న - కొన్ని [వతులు; 
ఆర ంబై_ న=బ క. [వతంబు సేసి = వెక్కు (పతులు. ఇచ్చట మూలము. 

తత శే పాండవా వీరాశ్చాతుర్మానై ర _స్పదేజిరే - చిత. వుట 158. వనపర్వ. 
10. యెడ శమ =ల. 11. సుమంతుండను-కొన్ని [వతులు. ఇక్కడ మూలము - 

తత విద్యా[వత స్నాతః... శమళో౬ కధ య[దాజన్ , చిత. పుట 158. వన పర్వ. 

1. ఇచ్చట పెక్కు పాఠ భేదములు కలవు. మూలము. శ మఠలో౭కథయ[దాజన్నా 
మూ _ర్రరయనం గయం. 8-98-16. దీనికి పొఠాంతరము, ఆధూ ర్లరజనం. ఖం. వా. 

కొన్ని | (పతులు; సరవినాధూతరజః| పియపు తుండు = అ. ల్ల బవ్మాశరంబు = 

వా. కొన్ని పతులు. లి, జేసిన నొతని = ల. డీ. ద[త్కతుకృత = కొన్ని పతులు; 

దగ్ర్మతుటితి - ఉ. బొ. చ. ర్, గణమఘనసంఖ్య - ఈ. ఐత. రి. దివ్య-ఉ, ఊ. 
సేసెనేని - ఉ. 8. వెరుగు _ సెక్కు (వళశులు. 

1. వినుచు = పెక్కు (పతులు, 2, ధర్మజుండు = కొన్ని (వతులు, 



818. 

819. 

820. 

821 
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మ ధ్యాక్కర. 

వాతాపి యనువాని నెట్టుసంె నద్వంద్యు. డగన్త్యు. 

ణాతత తేజోధేకుండు నావిందు నమ్మునినాథు. 

2 బీతిని దచ్చరితంబు వినగ నభీష్ట్ర మిం దనిన 

నాతని కిట్టనిచెప్పె తెగే మళ్చుం డన్ముని పేర్మి. 

క. వేవీశభయు. డిల్వలుండును, వాతాపియు ననంగం బరగు *వరడై. త్యులు వి 

ఖ్యాతీబలులు వసోయింతు ర, రాతివారుల్ మణిమతీపురంబున 5నొవ్నన్ . 

వ. అంద| గజుండయిన యిల్వలుం డొక్క | బాహ్మణునతిభ క్రి నర్చించి నాకు 

2సకల-కామసిద్దిక రంబగు మం |తంరోబుపదేశింపుమని క ప్రార్థి ౦చి విఫల పార్థ 

నుండై *యరిగి తనతమ్ము. గామరూపధరు "వాతాపి కనపుడు మేషరూ 

పంబుసేసి వధియించి వాని మాంసం బిమ్ముగా వండించి దాని నావి ప్రునకు6 

గుడువం బెట్టించి. 

. శే. విపుకడుపులోనున్న యవ్వీరు ననుజుం, బిలిచె వాతాపి రమని |పియముతోడ 

2కివితుండయి వా(డుసిశ్చెరను విపు, కడుపు వచ్చుచు 
వెలువడిోో| కాంచె విపు. 

818, 

819. 

820. 

821. 

1. కుండన - కొన్ని (పతులు; కుండనా - ల. ఛందస్సు విచార్యము. 2. బీతి 

దచ్చరితంబు వినగ నాకు నభీష్ట మిందనిన - ఎ ఓ. జ. ల. లీ. ముదమున నమ్ము 

నిపేర్మి = ఆ. ఎ, జం 

1, వితతబలు _ఎ జ. గ.ద; వీతభయులిల్వ = ఈ.త.ళ.వ, ల, వారలు 'ద్రైత్యుల్ = 

ఒ. లీ* యశుల్ = కొన్ని (ప్రతులు, 4. యించి = వెక్కు (ప్రతులు. ర్, బేర్మిన్ = 

స్య కొప్పన్ = ళ. 

1. బూజించి _ "పెక్కు (పతులు. 2, సర్వార్థ సిద్ది = "వెక్కు | పతులు; సర్వాఖీష్ట- 

ల. కొన్ని (పతులు, వి, నొక్కమం[తం = ఆ. ఎ. ఖ. 4. బుపచేళించి 

యను[గహింపుమని - అ, ఆ, ఎ. గ. 5. [వయత్నుండ్రై - ల. కొన్ని (ప్రతులు. 
6. యోలిగి _ ఎ. వ. జ. ల.ళ. 7. వాతావీ = కొన్ని (పతులలో లేదు; వాతాపి 

యను వాని - ఖ. ర. నపుడ = సెక్కు (పతులు. _ 9. భోజనంబుగావించి - 

“పెక్కు (పతులు. 

1. రమ్మని వాతాపి -అ.ద.ఘ. చట. వావీ. శ, ష.సూ.ళ, 2. జీవవంతుడై = 

చెక్కు (పతులు. లి. (వ్రచ్చికో-కొన్ని (పతులు, 4. కాంచె నతని _ ల. కొన్ని పతులు. 
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లీ22, వ. 

828. శ. 

తీ2&ఓ. వ. 

925. క, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
pa 

అది మొదలుగా నిల్వలుండు దనకడకు నతిథులై “వచ్చు విప్రుల శనిప్పాట 

నంతకుపురంబున కతిథధులంయే జయుచున్నంత నట యగ నుండు (బహ్మూచ ర్యా 

[(శమంబుకీనం బెద్దకాలం బు[గతపంబు సేయుచు వనంబున( బరి భమించు 

వాలీడొక్క నల్రకీపల్లవంబున నధోముఖులయి (వేలుచున్న తనపితరులం 

జూచి యివ్విధంబున "మీరున్న కారణం బేమి యనియడిగిన లీ విశరు లిట్లనిర, 

అయ్య యేము రీ పితరుల మధిక నిష్ట, (బివ్మాచారివై. నీవు తపంబు సేయు 

చున్న వాండవు సంతతి నొల్సకదియ, కారణంబుగ మాకూర్జ్వగతియు లేదు, 

ఇంకనై నను నీవువివాహాంబై. సంతానంబు వడసిన మాకు. బుణ్య*గతి 

వడయనగు ననిన నట్ట చేయుదునని యగమ్మ్యండు దనతపళ్ళ క్రి కి ౦జీసీ పుత్త 

కాముండై న విదర్భ రాజున కొక్క కూ(తుం బుట్టించిన నది లోపాము|[ర 
యను నామంబుతో జలంబులయందు 2నలినియుంవో లె వినీతునందు లక్ష్మీ 

యుంబా* లె నుద్యు క్తునందు విద్యయుంబోలెం ెరింగి కీయావనంబు దాల్చి 
రూపవతియె వయోరూపంబుల *ననురూవ లయిన కన్యకాగళతంబుతో 
కనావ్పుచున్నంత. 

తరుణి నగన్త్యుభయంబున, వరియింపంగ నోడి రాజవరులు మనోజూ 
తురు"లగుచుండిరి తగియెడు, వరు రోయుచు నుండె సుతకు వై దర్భుండున్. 

829, 

824, 

1. యింటికి = ల. కొన్ని (పతులు. 2. వచ్చిన _ పెక్కు (పతులు. లీ, నిప్పాట = 
ల. కొన్ని (పతులలో లేదు; నందర - ఈ. ఐ. రు.త. 4. జేయుచున్న నతవి 
పాపప్య వసాయం బుడీగించువా రెవ్వరును లేకయుండిరంత గొన్నిదినంబులకు నట = 
బె ర, నను గ తవంబు - కొన్ని (పతులు, 6, డొక్క పల్ల వంబున = అ, పెక్కు 
(పతులు; డొక్క పల్వలంబున - ఉ గద. _ 7. (వేలుచున్న - కొన్ని (పతులు, 
8, వారిట్లనిరి = ఘ.ద, వీ. శ.ష; వానికి వితరు  ఉ, చ, 

1, యెల్ల = చెక్కు (పతులు; యొల్ల వదియు _క.,.గ; నొల్ల వదియ -. ఆ, ఎ. ఖు, 

1. గతి గలుగు. ననీన _ కొన్ని ప్రతులు; లోకంబులు గలుగు ననీన ఎ అ. ఆ, ఎ. 
గ. ల. 2. నలినంబునుం బోలె నీరధియందు లక్మి - ట. లే. నవయౌావనంబు. 
ల. పెక్కు (పతులు. 4 కనురూపం బియిన _ ల. కొన్ని (పశులు. ర. సవా 
(సంబుతో-కొన్ని పతులు, 6. నొవ్పుచున్న పెక్కు (పతులు; నొప్పియున్న ద. 

825. 1, ల యుండిరి = కొన్ని (పతులు. 
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శీ26. వ. అంత నగసు ఫ్రండు విదర్భరాజుపాలికి వచ్చి నాకు లోపాము[దీనిచ్చునది 
కియనిన *విద కేశ్వరుండు తనతనూజ నమ్మునికీనోవక మనంబున ననుతా 
పించి యక్క-న్యకం జూచి యాత్మగతంబున,. 

వీఐ/, ఉ. నారలు గట్టి కూరలళనంబుగ ను గవనంబులో. దపో 

భారమునం గ్భశుం డయిన | జాహ్మణు( 1డీ లలితాంగి. బండి యె 
[హం 

నాదలు గట్టి కరారలశనంబుగ ను| గవనంబులో+ దో 

భారము దాల్చి యుండుమని పంపక మిన్నక యుండ కినిచ్చునే. 

828. ఆ. గి యె 1 ౯ 2 828. ఆ. ఎలి. ఆకింగి "దీని 'నెట్టింగనగు భోగ, యోగ్య యనయది 

పయోజినేత 
*యూూనినాడు శాపమిచ్చు( గాకిమ్ముని, యేల వైంయచ నింక నెట్టు లొక్కౌా-ం 

829. వ. అని వై దర్భుండు దానునుం బత్ని యు వగచుచున్న వారిపాలికి వచ్చి లోపా 

ముద యిట్లనియె. 
౧ 

880. క. ఇమ్మునివరునకు నన్ను (బి, యమ్మున నిచ్చునరి మీకు నతిచింతాళా 
ర మ్మేల యనినేనిరువురు, *నమ్ముదితకు సంతసిల్లి యధిక కివిభూతిన్. 

చు 

826, 1. తనకు లోపాము[ద్రను సధర్మిణింగా ల. 2, నిమ్మనిన _- జౌ. 8. యనిన 

పని _ కొన్ని (పతులు; యని యడిగిన =ఎఅ. ఆ.గ.రు, 4. వై దర్భుం డాత్మ 

గతంబున = స, "వక్కు (పతులు; విద ర్భావిభుం డాత్శగతంబున = అ. ఆ, ఊ. ఎ. 

ఒ. గ. రు, అ. 

శీ27. 1. డిట్టి లతాంగి - ఎ. ఓ. 2. వల్కక - ల, పెక్కు [వతులు. లి, నేర్చునే - 

"పెక్కు (పతులు. 

828, 1, తపసి కెట్టీయనగు = సెక్కు. (పతులు, 2 యైన యీ పయోజనే[తి - పెక్కు 

(పతులు; యైన యిప్పయోజగంధి = చ; మైన యిప్పయోజనే[త నీని ఎన. ళ. 

లి. నేతి _ చెక్కు (పతులు. 4. నీని = కొన్ని (వతులు, 
శ 

880. 1. నిద్దరు - సెక్కు పతులు. 2. నమ్మాటకు -ల. స, ళ. కొన్ని (పతులు. 

8. (పీతిన్ _ అ. న. సెక్కు (ప్రతులు. 
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8ీ81. 

లలల. 

988, 

ర్రిలి4. 

ఫర్, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
br 

యువి అగోను గాడు లోవాము (దను బివావొంబిగుద్ ఏఐ 
అవ . 

సం. 8.95.9 

.'విధ్యు కృంబుగా నక్కోమలి నగ స్త్యునకు వివాహంబు6 'జేనిన *నగస్త్యుండు. | 

లోపాము] దం బర్మిగహించి దానికిదవ్యాంబరా భరణంబు కీలపనయించి వల్క 

లాజినధారిణిం జేసి ధర్మ చారిణిం దోడ్కౌని చని శగంగాద్వారయునం 

దపంబుసేయుచు నొక్కనాండు. 

. నీచతరనాభి జపలవి, లోచనం బృథుజఘనచ క్ర 1లోపాము[దం 

జూచి మునీం|దు(డు మన్మథ, గోచరుండై. 2దాని(బీతిం గూడంగందిపి రెన్ . 

. అదియును *మునివరు నభి పాయం బెజింగి లజ్జించి ముకుళితీకరాంబుజయొ. - 

యిటనియె. 
య 

. పతిపత్ని( (బజార్థముగా, ధృతి బడయుట *యెందు6 గలయదియ యైనను న 

న్నతిరుచిరాంబర *భూషూ, న్వితం జేసి మనఃపియంబు శనిర్మింపు దయన్. 
a వ్ (౨ @ 

. = మునినాథ నీవు ననులే, పనమాల్య 1విభూసణ[ పసన్ను(డవై. నా 

కొనరింపు 2నుపత్ఫోత్నా, దన మీబుతూ వానరములు దప్పక యుండన్. 

881. 

శ్రీ8ి8. 

లీలల ' 

లీలెకి. 

.. 1. విధియు క్షంబుగా - పెక్కు (పతులు. 2. నగస్త్యుండును - ల. కొన్ని (వ్రతులు. 
లి. దివ్యాభరణంబు = ఏ. ఓ. . 4. లు పరివారించి = అ. 5. గయా ద్వారంబున-- 

ఒ; గంగాతీరంబున = ఇ. ఈ. 6. నేయుచున్న = కొన్ని [ పతులు. 

1. లోల శిరోజం = గ. 2. దానితోడ _ ట. 

1. నమ్ముని యభిపాయం -'ఇ. ఉ. ఊ. ల; మునీం[దు - ఘ, చ. ద. వీ ళ. వ 

౨. కరాంజఖీ = ఒ. రుద. 

1. శృతులయందు దెల్లమమైనం' - ఊ; కృతులయందు బెల్లమయొనన్ - న. ళ 

2. భూషాన్విత జేసి పియం బొనర్చు- వేడుక తోడన్ _ జా. 8. వెలయింపు - చ; 

నిండింపు - అ. ఆ. ఎ, స్క నిండింపు తగన్ _స. ఇ. 2 

1, విభూవణోవపన్నుడవై =. బలము పు[తోత్చాదన = ఊ. మఘ. లి. వాస 

దంబు జనా ఉ, షు, క. " 
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996. వ. అనిననాకు. దపోధనంబకాని యొండుధనంబు లేదు నీ కోరినవిధం బెట్లు సేయ 

నేర్తుం దపంబునంచేసి సర్వంబునుం "బడయ నగునంశుని 2నేను దపో 

వ్యయంబు 3సేయనోప నని యగస్తు్యుండు వసుభిజార్థియై *|శుతర్వుండను 

రాజుపాలికింబోయి వానిచేతం బూజితుండయి యేను ధనార్థి నై వచ్చితి 

నీసపోష్యజనపోషణంబునకు బిఘూతంబు గాకుండ మిగులుధనంబుగలరెేని 

"నాకిమ్మని యడిగినీనతండాయవ్యయంబులు సమంబులగుటం జేసి మిగులు 

లేమి యెణింగించినవాఃడును దానును “| బధ్నశ్వుండను రాజుపాలికిం 

బోయిన నతండును నయ్యిరువుిరం బరమభ కిం బూజించి తదాగమన 

(ప యోజనం కోకాజింగి తనయందుల నాయవ్యయంబుోలు నమంబులగుట 

యెలజీంగించిన , 

987. క. ఇరువురం దోడ్కొని తానును, నరిగెం దసదన్యు. డను జనాధిపు కడకుం 

గరమర్థితోడ *నందటి(, బురుకుత్సీతనూజుండతండు పూజించోత గన్. 

ల్రిలిర. వ. వారలచెప్పిశేనట్ల తననిర్వావాంబు సెప్పి |తసదన్యుం డగస్త్యున కి ట్లనియె. 

986. 1. బడయంబడు - ఈ. ఐ త. లి. నేను - పెక్కు [పతులలో లేదు; నే నెట్టు - 
కొన్ని పతులు. ల. వేయంజాల - జ; సేయుదు - వీ. శ.వష. 4 (శ్రీపర్వుం 

డను ల; [ళుతపర్వుండను = వా. వీ. మున్నగు (పతులు. స్మశుతపర్వాణం మహీ 

పాలం. 8-96-1 భం. 6. పోప్య జనంబునకు - కొన్ని వతులు. రీ. మిగిలిన 

సెక్కు (పతులు. 7. నా కిమ్మనిన వాడును దనయాయ ౬. ఈ, ఏ. ఐ జొ. త. 

ల. ర. వానియం చాయవ్యయం - కొన్ని (పతులు; వానియం దొదాయ = ఆ, 

ఖ. ద. 9. యెటీంగి వాడును - కొన్ని (పతులు. 10. ఈపేరునకు పెక్కు 

పాఠభేదములు కలవు. మూలము. వధ్యశళ్యః (ప్రత్య వేదయత్. _ లి-9ర-ర. 

(దిద్నశ్వ - అని పాఠాంతరము. 11. వాడు = కొన్ని (పతులు. 12, రనతి 

భ క్రిం = కొన్ని (పతులు. 18. బడిగిన డమవచ్చిన కార్యం బెటింగించి యందుల 

నాయ న్యయంబులు నమం బగుట యొజింగి _వీ. శ, వ.ళ. 11 లరింగించి -- 

కొన్ని (వతులు. 

లల? 1. (ది సదన్యుడను - కొన్ని (పతులు. మూలమున (త సదన్యుండనియే కలదు. 

2. వారల - కొన్ని (పతులు. ళీ, తనూభవుండు - పెక్కు (పతులు, 4 వడిన్ - స, 

కొన్ని |వతులు; మదిన్ - కొన్ని (పతులు; ధృతిన్ - కొన్ని (ప్రతులు. 

888. 1. న య ట్లతం డతని నిర్వావాకంబు చెప్పిన - ల. 
09 



శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

. ఇమ్మణిమ తిపురంబున(, దమ్ముండును దాను నతిముదంబున నుండు౯ 

నెమ్మిని నిల్వలు(డను!వా(, డిమ్మహి ధనవంతురీడత(డ యెవ్వరికంున్ . 

. అతండు మనయభిమతంబు దీర్పనోపునని రాజర్షులు మువ్వురు మహార్తి ౦ 

దోడ్కొని యిల్వలుపాలికిం జనిన నయ్యిల్వలుండును వారి నాతిథ్యవిధానం 

బుల 'నర్చించి వాశాపినెప్పటియట్ల సంస్కరించి యగస్త్యు"నకు భోజనం 

బుగా సమర్పించిన. 

. దానినెజింగి యమ్మువ్వురు ధరణిపతులు, మునివ శేణ్యున క్షప్పుడు 

(మొక్కియనిరి 

వి పవరులకు *భత్యు మై వీనితమ్ము. డుదరిములనుండి కివి పులనొగిన చంపు. 

వలవదు 'వీని'యింట(గుడువక౯ా మనకుక౯ా ధనిమిచ్చునేని *ని 
మ్ములంగొని పోదోమిప్పుడని మున్నె ణి(గించిన నమ్మునీం|దు( డ 

త్యలఘు(డు వారిమాటకు భయంపడశకెంత యు (వీతితొడ న 

గలముగం జేసె భోజనము గంఠముదాంక శనకుంఠవీర్యు(డై_. 

ఇల్వలుండు ననుజు నెప్పటి[కియం బిల్వ, నెణ్(గి కదాని నమ్మునీశ్వరుండు 

గడుపుం *దడవికొనుచు( కగల్ణనం క చేంచిన, ననురీజీర్ణ మయ్యె నాతణంబ. 

194 

989. క 

840. వ 

841. ౩ 

తీ49ి. చ. 

వ్యీవీ ఆ, 

989. 

940... 

841, 

9492, 

848. . 

1. వా డెమ్మెయి - కొన్ని (పతులు. 2. డాత డెవ్వరికం "బన్ -స. కొన్ని | పతులు; 

డాత డిందటికంచున్ - ఆ. ఇ. ఎ. క. గ.యు. ల | 

1. పూజించి - ఇ. ఊ, ద. ల. -2. నకు భోజనంబుగా .- పెక్కు (పతులు; నకు 

భోజనంబుగా నమర్శ్చిన - ఖ; నికళనంబుగా - వా 

1. భోజ్యమై - ఇ. ఊ. న, ళ. 8. మున నుండి = పెక్కు (ప్రతులు; మగలించి - 
జొ, నళ. లీ, వారల క, 

1. యందు = ఓ. జౌ. క. ద. ౨. మిచ్చెనేని _ల.న. "పెళ్టు పతులు. కీ. యిమ్ముల - 

చెక్కు. (పతులు. 4, మంచుదగ - ల. ల. నకుంఠి తాత్ము డై = నళ; "పెక్కు 

పతులు. ఈ పద్యము తరువాత వచనము. అంత - జౌ; ఆలోన - డ్ 

1. ఘనత = ఏ. ఓ; వేగయమ్ము - ఈ. ఐ.త. ల, దడివి - జ. ల. శ. మస్కా 

దడువు = అ. ఆ; నిమిరి = ఒ. స; నివిరి - చ. 8. గడవడి - స. కొన్ని (పతులు 

తీ (చేన్చిన = 9. ల; దేన్చిన - కొన్ని [వతులు, ర్, భన్మ = అ. గరు. 
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ల44. వ. ఇల్వలుండును మునివరుళ కి కి భయంపడి విషజ్జుండయ్యును (బనన్నుండ 

45, సీ, 

శ 

ఫో తె దనవంచనీ యేర్చ డకుండం గృత|పణాముండై. దదాగమన సయో 

జనం బడిగిన వానికి నగస్తుర్ణం డిట్లనియె. 

ఈరాజవరులతో నేను ధనార్జినై వచ్చితి నీకు [(దవ్యంబు "గలుగు 
చెటీంగి నావుడు “నటులేని మీకభిమతమెంతీయంతియ ధనమిత్తు ననిన 
బది వేలు మొదవులు బదోీ వేలోగద్దియల్ పసిండియు నిమ్మహీపతుల కిమ్మ 
"యొక్కొక్కనికి మణీ యొక్కనికిచ్చినదానికి శెట్టిగోధనము నొక్క 

. పామమయరభంబు నిమ్ము*నాక నిన ని, ల్వలుండు దత్త ణంబ తల(చియిచ్చె 

నయ్యగ స్తు చెప్పి ినంతధనంబు ము, వ్వురుమహీపతులకు.. గరము నెమ్మి. 

846. వ. “మణీయు “*విరావ సురావము లనునశ్వం బీిలంబూన్న్చిన సౌవర్ణ రథంబును 
5నిరువది వేలమొదవులు నిరువదివేలీగరైల పసిండియు మునివరున కిచ్చినం 
"ద దథంబున. | 

S44, 

వీర్, 

846. 

1. బయల్పడ కుండం - ఖ. 

1. గలుగ నెరిగి - కొన్ని (పతులు. లి, నట్లయేను _ ఉ. ల. కి. యఖిమత - 

కొన్ని (పతులు. 4. యంతయు ౬ అ. ఉ. ల. 5. వేలు - ల. కొన్ని (పతులు, 

6, గధైలు, గద్యలు-అనియు వాఠములు కలవు. గ ధ్రైల =-నూ 7. యొకొ్మ_క 

రునకు నంవెక్కని కిచ్చిన - పెక్కు. (పతులు; యొక భక ళ్ళకు = కొన్ని (పతులు 

ర్, రెట్టిగా ధనము - కొన్ని (పతులు. లి. నాకనవుడు నిల్వలుండ వేడ్కనిచ్చె 

ధనము - అ. ఆ. క. గ. జ. ర్వు. పాంసయతి నియమభంగము 10. నంతయు 

మువ్వురు ధరణి పతులకిచ్చె ధనము పేర్మి-క. పాంనయతి నియమభంగము; నంతయు 

మువ్వురు ధరణి పతుల కిచ్చెగరము నెమ్మి = ఆ. గ. 

1. మరి యు త్తమ వాయంబులంబూనిన - ఆ. జె.క.గంరు.ట.ల. 2, విరోజోప 

రాజులను _- కొన్ని (పతులు. ఇచ్చట మూలము. విరావళ్ళ్చ సురావశ్చ తన్నిన్యు క 

ర థాహయా. చిత. పుట 1690. వనపర్వ, ౨. లు పూనిన _ ఊ, ఖ.ర్వు. 

4. కాంచన = ఇ. ఊ; స్వర్ణ - కొన్ని (పతులు; సువర్ణ = కొన్నీ (పతులు. 

5. నిరువదివేల మొదవులు - ఒ. ఖ. శ. వ. (ప్రతులలో లేదు. ర. గద్యల - కొన్ని 

(పతులు; గద్దియల = కొన్ని (పతులు. 7, ద దథబున - ల. (వతిలో లేదు. 
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847. 

848, 

849. 

లీవ్]. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Ww 

| 1మునివరనృపతుల. దద్గో, ధనకాంచనతతుల 2దత్ర్ర తాకినులను దో 

లిన తాల్చి యగస్త్యా[శమ, మునకుం దత్త ణమ రథ్యములు కివడిం బణుచెన్. 

. 'రాజర్షులు నగ స్సు వీడ్కొని చని రంత నగ స్ఫ్యుండు లోపాము[ ద “కభిమతం 

బొనరించి. 

మధ్యాక గైర్: 

1పదుగురబో లెడు సుతులనూర్వుర6 బడయంగ *వలతొ 

8పదుగుర. నూర్వుర కెనయగునుతుల( బడయంగ వలతొ 

వదలక వేవురు *నుతుల( బడయ(గ వలతొ వేవురకు( 

5%దియంగ ను త్తము నొక్కరు వలతొ కమలాయతాడి.. | 

. అనిన 'ముదితహృదయయె లోపాముద్ర మునీం|దున కిట్టనియె. 

. *వేవురంబో లెడువాని మ, వోవీర్యగుణాఢ్యు నొక్క యాత్మజుం బడయం 

గా 2వలతు నపేతగుణుల్ , వేవురు సుతీలయ్యు నెందు విఫలమ కారే. 

i 

ల. 

లర. 

949. 

850. 

551. 

1. మునివరు - కొన్ని పతులు. 2. తదాప్త జనులనో - ద. లె, వెస = ఈ. ఏ, 

ఐ. ఓ. జ. త, ల; వడి వచ్చెన్ - ఆ. ఇ. క, గ. యు; వడిచెచ్చెన్ = అ. 

1. రాజర్షులు మువ్వురు నగ న్యు = కొన్ని (పతులు; 'రాజవురుములు నగన్తు్యు - అ, 

౨. ముదితప్చాదయమై యు-డునట్లు చేసి - ఈ. ఐ, త, 

1. వదుం[డ = వా. సం. ళీ; పదుం[డ బోలగ = ఈ. ఐ. త; పదుగుర = జ. లీ. శ. 

శ,ర.శ.మ. వ౨.దలతొ గ, లి. పదుగుర _ వీ.శ.శ.మ; పదుం(డ = 

వా. నం. ళ. కొన్ని (పతులు, 4. కొడుకుల బడయ వలతొ వేవురకు - ల. 

ల్, గదియగ ను త్తమునొకరు బడయంగ కమాలాకి వలతొ - జ, 

1. నది ముకుళిత కరకమలయె-జ. బౌ; విని ముకుళితక రక మల యె లోపాము ద-అ.ఆ. 

1. వేవుర బోలెడు వాని మవోవీర్యు - ళ. కొన్ని (పతులు; వేవుర బోలెడు... 
గుణల్ =. .సతులయ్యు. , .-స, ఇచ్చట మూలము. సహాసన్రసమ్మితః ప్వుత ఏకో 

మే౭న్తు తపోధన, చీ త్ర [62 పుట, వనపర్వ. 2. వలయు - అ, ఆ. చ. రు. 

ల్, లైన నందు ౬ పెక్కు (పతులు, 



852. 

రీరిల. 

854. 

౨55, 

856. 
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. అనిన నీకోరినట్ల గుణవంతుం డయిన కొడుకు “నీకుజన్నించునని దానికి 
గర్భాధానంబునేసి యగ న్యుండిదపోవనంబున కరిగ నిట లోపా 
ముదయు సెజెండ్లు గర్భంబీదాల్చి నంత నక్కోమలికి. 

. తనయుడు 1దృఢన్యుండనలా, ననవద్యుడు "వేదములు రవాస్యంబులతో 

2వానరంగ *ీజపంబుసేయుచు, నినతేజుండు వుశ్లై *భువనమెల్ల "వెలుంగవ్ , 

. వానికిం చేజస్పియనుబుపి వుట్టి యపారంబయిన యిధ్మభారంబు వహిం 

చుటం జేసి యిధ్మీవాహుం డనంబరగా ని ట్లగను పిండు పుత్ర్తపౌత్ర్త్రవంతుం 
౧౧ —9 1 = 

డయి తనిపిత రులం బుణ్యలోకగతులం జేనెనని వై శఈంపాయనకథిత కథ్లా 
*కమం బతి 5ర్రమ్యంబు గాను, 

. కలికాలేభరత లకీ, లలనాస్పద వీరగుణవిలాన విరోధి 

(పళయాంతక' నిఖలమహీ, వల్యోద్వవాబాహు విమ్ణువర్టనీమూ ర్త. 

పృథ్వీ వృత్తము. 

సమ_స్హ'భువనాశయా వినయిసత్యనితో్యోదయా 

కినమీహితేగుణ క్రియా శస్టిరవిశాలకీ ర, పియా 

లిర్2, 

855, 

లకీ, 

రీకర్, 

8586. 

1. నీరు - పెక్కు (పతులలోలేదు. 2. దపంబున కరి? = ఆ. ఉ. ఒ. జౌ, ఖగ, 

రు; దనరగ జపంబున కరి” = న. లి. దాల్చిన నక్కోమలికి -- పెక్కు (పతులు. 

l. దృడవ్యు - ల; దితవ్యు - ఆ. ఆ. గ; దృశ్యం - కొన్ని (పతులు; దృథాళ్వు - 

ఉ.క.ద; ధను రం = ఏ. ఓ. యు; (తిదళ్యు - ఓ పృధాళ్యు = బె. తి. దనరగ 4 

ల. కొన్ని (పతులు. ల, దవంబు.ఉ. ఒ. ఖ; జదువుచు ముదమున = క. 4. లోక 

మెల్ల - కొన్ని (పతులు. 

1. వహుండు నాబర” - కొన్ని (వతులు. 2, పితృ దేవతలం - కొన్ని |వతులు; 

పిత్ఫవరులం ఎ కొన్ని (పతులు, లి. తంబై_న పుణ్యక థ యతి - కొన్ని [వతులు. 

4. (శ్రవణంబు = కొన్ని |పతులు. 5, రమణీయంబుగాను = కొన్ని (పతులు. 

1. విభవ - ఉ. 2. యాస్పద = ఆ. ఊ. గయ; యోదృ్భవ - క. ల. దేవా = 
ఆ గ. 

శ. పెక్కు | పతులు; న్భపతీ - కొన్ని (పతులు. 
1 

1. మహిమా[శయ - యు. వి, నిత్యసన తో్యదయౌో = అ. బొ. యు. లి. నమాహిత = 

కొన్ని (పతులు. 4. మనః = అ. ఆ; హిత = కొన్ని (పతులు; జయ - ఖ. 

5. శుభ = "పెక్కు (పతులు. 
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అ) 

నమన్నృ పకికీటచుంబి చరణద్వయా సంతత 

"క మాభరణ రాజరాజ పరగండి భీరుండకా. 

గద్యము. _"ఇదిసకలనుకవిజనవినుత నన్న యభట్ట| పణీతంచై న (శ్రీమహోభా.రతంబునం 

చారణ్యపర్వంబున బృహదళ్వుదర్శనంబును నలొ పాఖ్యానంబును 2 సారదాగమ 

_నంబును శసకలతీర్ణోకీ రృనంబును రోమశుం డర్దునకుళలవా_ర్తం జెప్పు 

టయు రోమశమహోముని యుపదేశంబున ధర్శజుోతీర్థాభిగమ 

నంబును నగసను పిండు లోపా/ము దం బరి గహించుటయు 

వాతాపవిభవణంబును కినన్నది ద్వితీయా శాసనము. 

8. నమన్న పపదద్వయా దిగధినాధద త్రాభయా-ళ,. 7. తమాభరణ దిగ్గయా 
నుకవి జాల భాస్వర్దయా - ళ్ళ. రి. వృాడ్రైరవా = ఈ. ఐ. త; ఖీమావ్యూయా = 

ఏవీ. ఓ; కంఠరీరవా'- ఆ, చ. జ, ద. 

857. 1. ఇల్మి శ్రీ-ఏ. ఘ; ఇతి-క. జ. శ. ల. దమయంతి సుతియును నారదాగమ-ఊ. ఒ. 

లి. సకల తీర్ధ కీర్తనంబును - కొన్ని [పతుఅలో లేదు; నకల - కొన్ని (ప్రతులలో 
లేదు. 4. (పళంసయు జు &, ఖ.ద; ఫల స్తుతియు = చ; మహోాత్మ్య్యంబును = ఎ, 

5. రోమళుం డను మవోముని యుపదేశంబును- పెక్టు (పతులు. ర. తీర్దగమనంబును= 

ఏ. ఓ. జ. 7. ముద్ర నను గమనించుటయు - ఊ; ముద నఖిగమించుటయు - 
జా. ర. అపత్యార్థంబగ నుండు లోపాము[ద నఖిగ మించుటయు _ ఒ. 



శిమదాంధ్ర మహాభారతము 
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Oo అ 0 

||. క్, 1 8 మందిర 2బుధజనచిం, తామణి కోదండపార్ల ధర్మవి చారో 

ధామ నలోన్ఫగ భగీరథ, రామచరి| తాఖోరామ రాజీన కేం దా. 

ఎవి అగి న్ను భరి (తీయు :- 

సం. 8.98 .~l 

2. వ. అక్కధథకుండు శౌనకాదిమహామునులకుం *జెప్పె నట్లు ధర్మతనయుం 
డగస్తు ర మాహాత్మ్యంబు విని వెండియు. దచ్చరి తంబు రోమశు నడిగిన 

ినమ్ముని *యిట్లని యె. 

లి. సీ. కృతయుగంబున గాలకేయగణంబుతో పవృ తుం డన్నసుర గర్వించి యమర 
పతిందొట్టి “వేల్పుల బాధింీచుచున్న ౯ దద్భయమున *నమరులు |బహ్మాకడకు( 
జని 5పోరిలో వృతు జంప నుపాయ "మెయ్యదియొ మా కానతిమ్మన 

| .._ నజుండు 

దివిది నరన్వతీతీరంబునందు ీనిక్చింతు(డై. తవ మొప్ప చేయుచున్న 

l. ||. (శ్రీ మండిత - న. 2X. ఘనబుధ చింతామణి -. జ, లి. గయ _ ఈ. ఓ. గ; 

న్భప శ, వష. ఉ. రాజ. ఆ, రీ. మహేం[దా _-రు.స. 

9... 1. అక్కథికుండు - ఊ. ట. అ. 2. చెప్పినట్లు - కొన్ని(ప్రతులు. 8. నమ్మవో 
ముని ఎ. 4. యిటు (ట్రని) చెప్పె _ కొన్ని (పతులు, ల! 

య ౧౧ . 

8. _ 1. వృశానురుండు గర్వించి - మఘ. శ, మ. 2:యమరుల _గ. కీ. వుచున్న - ల. 
4. సురలెల్ల - ఇ; నురులెల్ల = ల. 5. వారలా = .వ.. 6, జంపునుపాయ మె 

య్యది మాకు నానతిమ్మనిన నజుడు - ల. 7. మెయ్యది యానతిమ్ము మాకనిన 
నజుడు = ఊ. చ. ఠ. న; మెయ్యదియ్యు మా కానతిండనిననజుడు _ జౌ. 8. నిళ్ళి 
త్లుడె= అ. ఊ. ఏ. ఒ ఓ ఖం గంఘ. చ. ఛ, జ. 9. తపమెగి లస 
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ఆ, 

భ్రీమదాంథ మహాభారతము 
(లీ 

యా దధీచి కడకు నరిగి వేండుండు ని, జాము లిచ్చు మీకు నమ్మవోత్ము. 

ఢవి జయించు వ[జమౌాదిగా 11నిజఖల ది, వ్యాయుధంబు లై సురారివరుల. 

అందు వ|జంబున నిం|దుండు వృతు వధియించు ననిన నమరు లెల్లం గమ 

లాసనుశాసనంబున దధీచి పాలికిం "జని కృత్య పణాములై్లై యిట్లనిరి, 

. 'భువనజనస్తుత నిజగొ, రవ 2-మెసంగంగ నమరపతిపురస్కృృతు లగు ని 

దివిజుల కెల్ల కహితంబుగ, భవదస్తిచయంబు లిమ్ము పరమమునిం। దా, 
ది గు ధి 

. అనిన విని దధీచి సంతసిల్లి కృతార్జుండ నైతి నని దేవహితార్గంబుగా 

నిజ| పాణంబుల విడిచె నమరు “లెల్ల నమ్మహామునీయస్థు లాయుధంబులుగా 

బరి గహాంచి రందు.. 

ఆ. త్వష్ట యంత నూటు ధారల రమ్యమె, యనలికణక రాళ మెనవ(జ 

.మొనర జేసి దీన నోర్వుము దై త్యుల, ననుచు నిచ్చె దాని నమరపతిక, 

. అవ్వ[జంబున నిం|దుండు వ్భతు వధియించె నంత, 

అనుపమదివ్యశ(స్త్రధరులై న యమర్హ్యుల 1ావావంబులో 

మొనయక -కాలకేయులు సము[దముం జొచ్చి *దివంబు లెల్ల న 

వ్వనధి కీనడంగి యుండి బలవంతులు వెల్వడి రాతు లెల్ల భూ 

జనులకు బాధ సేయుచు భృశంబుగ నుండిరి కూరచిత్తులై_. 

గ. 

10. దధీచు=ఎఏ.ఓ.ఛ.ల. 11. నిఖలాయుధంయబులై నురారితతుల బోర _ఒ.ల.న,. 

1. బోయి = కొన్ని (పతులు. 

1. భువనస్తుతమైనీగౌ - అ. ఛ. జ. రు. ఠ. స; భువన (పన్తుతనీగా - ఒ; భువనై 

కస్తుతమెగౌ- ఊ. £, మొప్పగ -ఠ. స. లి. (వియంబుగ - ఊ. 

1. దధీచుండు - ఇ. ఓ. క. గ. ఛ.రు. ల. 2. లెల్ల కమలాసను ని యోగంబున 

శాసననంబున, పనుపున) _ కొన్ని | పతులు, (7 ) * కొన్ని [వ 
1. కర = అ. 

1. యావావంబులో - బొ. 2. దివంబులెల్ల నున్ వనధి. _ బౌ.ఖ. లీ. మునింగి = 

ఆ, ఛ, 



10. 

tl. 

‘ia, 

18. 

అరణ్యపర్వము _ తృతీ మాళశ్వాసము 201 

వ. మజీయు విద్యాతపోయుక్తులై శధర్మచరితు లైన వారకారణంబున 

22 గంబు లపాయంబు నొందక సుఖంబున్న యవి గావున నట్టి కివారిన 

రోసి వధియించి జగంబుల కపాయంబు *సేయయుదమని యనురులు వసిష్టూ 

[(శమంబున నూటతొంబదియేడ్వురను జ్యవనాశమంబున నూర్వురను భర 

ద్వాజూ శమంబున నిరువదుం|[డనుంగా( బలువురు (వాహ్మణుల (బవ్మా 

మయుల వధియించి శభక్షించి యిప్పాట ననవరతంబు *నఖిలమునిగణా. 

(శమంబుల కుప్మదవంబు సేయుచున్న. 

=: దోవతొలు వౌ కంథయమునవంబోయి బివునిను తియించుట == 
(on ళ్ — 

సం. 8.99 ~ll 

క. యాగాదిపుణ్యకర్భ, అ్యాగము షే ర్వరమున నైన దా రధికభయో 

'ద్వేగంబున6 బురుహూత పు, రోగములై. యగ్నియమవరుణధనచాదుల్ . 

. చని వై కుంఠంబున( దిభు, వనవతి వై కుంఠు గరుడవావాను 1విస్ణున్ 

దనుజవిభంజను? గని యి, ట్లని రెంతయు భర్ కితో. గృ తాంజలు అగుచున్. 

. దేవా నీవు వరావారూపధరుండవై  మహీతలంబె త్తి నరసింహేారూపంబు . 

చాల్చి *యాదిదై త్యు హిరణ్యకళివు వధించి వామనుండవై_  బలిరోగట్టి 
యజ్ఞమూర్తివై ్యజ్ఞవిఘ్నకరుండై న జంభుం డనుచాననుం 6జంపి 

యండజ జరాయుజ స్వేద జోద్భిజ్ఞంబు లనం బర గిన చతుర్విధ" [పజల రచించు 

10. 

il. 

12. 

18. 

1. కర్మ - ఠ. 2. జనుల కపాయంబు కాక ౬ కొన్ని (ప్రతులు. 8. వారిని _ 
కొన్ని పతులు. శ. సేయవలయునని - ఈ. యు. ల. 5, వధియించి - చెక్కు 
[పతులలో లేదు. 6. భతించి - ఎ. చ. ఛ. జ. యు. ల. (పతులలో లేదు. 

7. నిఖల; సకల = కొన్ని (పతులు. 

1. మ ర్తులకునైైన చ. 

1. భఖౌమున్ - 

1. రూవుండవై - కొన్ని (పతులు. వి, యర్దెత్యు = ఏ. జొ. ఖీ. వధించితి _ 

కోన్ని (పతులు. 4, గట్లిలి - కొన్ని (పతులు, ద్, యజ్ఞ విఘ్నకరుండైన' = 

"పెక్కు [పతులలో లేదు; యజ్ఞఘ్నుండై న దానవుం ఎ అని కలదు; యజ్ఞ ఘ్నండను 

దానవుం -- ల. 6, జంపితి అండజ - కొన్ని (పతులు. 7. భూత కోట్లను = అ. 



202 శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
టీ 

చున్న జగ దకకుండవు గావున నీకు విన్నపంబు సేసెద మివ్పడు జగంబులి 
ళన యుప గవంబు చి_త్తగింపుము. 

14. : సీ. కాల కేయులు మహాకాయులు పగలెల్ల జలదుర్గబలమున జలధి నుండి 

శీలెల్లం జని నలిేంగి మునీళ్వరా[శమముల సద్దర్మచారులై న 
(దాహ్మణ|పవరుల( బాయక వధిసియింతు శెట్టిపాపాత్ఫులు నెయ్యుగముల 

(బావ్మాణహింన యాపాదింతురే యది వీరలవలనన వినంగంబడియొ. 

ఆ. బరమసాధులై న [బాహ్మణులకు బాధ, యగుడు మహికి బాధయగు ధరి! తి 

వెన బాధంజేసి యఖిలీలోకంబులు., గరము బాధ *నొందు.( గమలనాభ. 

15. వ, ఎట్లనిన వేదంబులు ధరియించి వి|పులు వేదచోదితంబు లైన పుణ్య 
కర్మంబులు 2న ధియించుటం చేసి హన్యక వ్యంబుల "దేవతలుం వీతరులు( ద్భ పు 

లె న *వారివలన నెల్ల లోకంబులకు సుఖం బగుం గావున (బావ్మాణోవ 

(దవంబు పరివారించి లోకంబులు రక్షింపు మనిన దేవతలకు ఉవిష్ణు దేవుం 

"డి ట్రనియె. 

16. మ త్తకోకిలము. 

*కాలకల్పుల “న్ను గ తేజులం గాలకేయుల ఖభూరిర 

_.  త్నాలయన్సుల వీర్యవంతుల నర్జవ౦ంబు నమ_న్హిస థ్ వా న 
త్వాలి దోంపంగ వట్టినన్ విషయం బగుకా వధియింవలగా 6 

బోల దొండు విధంబునం బరివూర్ణ వార్చి *జలోన్నతి౯- 

ఎ. ఛ. ర్లు; | పాణికోట్లను = ఆ; [పాణుల -క. గ. ఘ. చ, ఠఈ; భూతంబుల = 

వ. ఓ. జ, ల, శ. మ, 

1& 1 శేయెల్ల - వెక్కు (పతులు. 2 యించి రెట్టి - ల; యించిరిట్టి - ఇ. ఉ. క. 
ల. లోకములకు గరముబాధయగును _ జా. 4. బొందు - అ. ఖ. 

15. 1. ధరియించిన = కొన్ని (పతులు. ౨. నడుపుటంజేని - ఊ; వహియించుటం'జేని-. 
వష. లీ. వారివలన = ఊ. ఖ. ఘ. ఛ, ఠ. వ, (పతులలో లేదు. 4. చేవరేవుం = 

ఘ.శుమ. 

16... 1. కాలోయుల కాలకల్పుల కాలకాయుల భూరిర __ పెక్కు (పతులు. లై. కాల 

౨, నత్త్వుల = ఆ ద. లి. రశ్నాలిదోపగ నింకినన్ = కొన్ని (పతులు. 4. బలోన్న 
తిన్ జౌ. క.ఘ. చ. ఛ. జ ఠ. న. ప; జలోద్దతిన్ ల. 



17. 

18. 

ఆర ణ్యసర్వము -- తృొతీయాశ్వాసము 2 

క. వరుణ *జలంబుల మి(తా, వరుణ తనూజుండు వీర్యవంీతుండై_ చె 

చ్చెర( (దావనోపు నిందలు, నరుగు(డు |పార్గింపు+ డమ్మహోత్ము 

నగన్తు్యన్. 

వ. అనిన నమరు లెల్ల నగస్తు $పాలికిం బని యమ్మునిీవరు స్తుతియించి యి 

టనిరి. 
య 

19. క, అమరహితంబుగ జగదహి, తము దలుగుము 1పేరితో బుధస్తుతగుణ విర్మ 

20, 

తీ], 

ధ్యము దొల్లి పెరిగి కగదహి, తము చేసిన నీవకావ *తలగితి కిచానిన్. 

రు 1 వ, అని చేవతలెల్ల నగమ్హ్యం గీ రించి రనిన విని "ధర్మజుం డిది యెట్లు వింధ్యం 
బేల “పెరి *చదానిం బరుంగకుండ నగస్తు §° 'డెవ్వధంబున వారించె నని 

యడిగిన నాతనికి రోమళుం డి ట్రనియె. 

“అతి అగ న్యు (యు ౨౦ ధ్యూందు సెలుంగకొండ్ వారించుటి వ 
అమ 

సం, 8.l0l2 

. నెమ్మి నినుండు మేరుధరణీభరనాథు( (బిదతిణంబుగా. 

(దిమ్మరుచున్న( జూచి కీపటుదీధితికిం "గరమల్లి వింధ్య శ 
లమ్మని యె౯ *దినే్య్య ద యచల |వభు నన్ను6 (బదడిణంబు కీని 

_ త్యమ్మును "కేయీకేల మతి దప్పి'తి మేరువు. గొల్వ | నేటికిన్ . 

17. 

18, 

19. 

a, 

1. ఈ పద్యమునకును తరువాతి వచనమునకును మాలుగా స, [పతిలో [కింది వచనము 

కలదు. సమ్ముద జలపాన నిమి త్తం జగ స్త్యుం |బార్భి ంపుండని జగతీశ్వరుం డానతిచ్చిన 

దేవ సంఘంబు లతిత్వరితందన నగన్త్యుక డకువచ్చి వినయంబు దోంప నిట్లనిరి. 

వీ జలంబులు = ఇ. ఓ. 3.తు డగ స్త్యుం డుకుళ క్రి దావనోపును అరుగు. .....డొో 

మహాత్ముని మీరల్ జొ. 4. మీ రందరుగుడు - ఊ; మీరం (రందజు) దరు 

,_గుందు = న. 

1. పాలికి వచ్చి -- కొన్ని (పతులు. 2. వరునిట్లనిస్తుతియించిరి ఓ. ల. 

1. నెమ్మితో - ఊ. 2. తలంగితి - బౌ. షు తలిగితి - వా (గ్ర; తగిలితి _ ఊ, 
ఒ. ఖ. ఛ, లి. కరుణన్ - ఈ, 

l. ధర్మతనయుండు తొల్లి వింధ్యాచలం బేల — ల; ధర్భతనయుండది యెట్లు తొల్లి 

వింఛ్యాచలం'బేల __ సెక్కు |వతులు. 2. చానినేల - ఈ, ఓ. య. 

1. ఖరదీధితికిం - అ. 2. గడునల్లి అరు. శీ. దినే - కొన్ని (వతులు. 
4. మోదమ్మున - చ. శ. చేల -- రు; కేలనురిదప్పితి - ఠ- 6. టు మేరువు-- 

ల; నుమేరువు -- అ. - | 
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బిల్లి, 

98: 

24. 

26, 

లి, 

28, 

యూ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
bp 

. అని గర్వించి పలికిన నప్పర్వతంబునకు ఖానుం డీ ట్రనియె. 

1అనవరతము విధియోగం, బున నేం *[ దిమ్మరుదు నమరభూధరము. గ వియ 

మ్మున నాత్మేచ్చ యొనర్చ:గ( జన దనవుడు *నలిగి వింధ్య శై లం బంతన్ . 

. ఇనళశితారా*ేదులకుం, జన రాకుండంగ( జెరింగి జలధరపథ మె 

కం అగ 2 అర్య mn 
ల్లను గప్పి యుండె వింధ్యం, బనుపమ “ముత్తుంగమై సుర్యాదిస్పర్టన్ . 

. రవిశళిగతు 'లుడుగుడు నిది, దివ మిది రాతి యని వనుమతీజనులకు న 

ద్దివిజమునివరుల కెజు(గంగ, నవగాఢంబయ్యె నంధ మయ్యె జగంబుల్. 

. ఇట్లు పెరిగిన 'వింధ్యంబు నొద్దకు వచ్చి వేల్పులెల్ల దానివర్టనంబు 

వారింప నోపక యగస్తు్యపాలికిం జని వింధ్యంబు వెక్కువ యెటింగించి 

యి బట్లనిరి. 

మ ఓేభువనవ్యవహారమునకు, వ్యవధానం బయ్యె వింధ్యవర్టనమున న 

ద్దిపసకరిరజనికరగతు, విహిత మగునట్లు నేయు 3మమర మునీం(చా. ' 

. అని బచేవతలు (వార్ధించిన నగస్త్యుండు లోపాము| దాసహితుండై 'వింధ్యంబు 

సమీపంబునకు వచ్చి దానిచేతం బూజితుండై యి ట్రనియె. 

లీ 

2h, . 

"1. అనిశంబు 'విధినియోగంయబున _ ఆ. వ, ల్లి [గుమ్మరుడు _ ఈ. ఎ వ. 

ఒ క. గ. చ. ఛ.రధు. న, లి, భయంబున విను మే సాత్మేచ్భం జన -- ల, 

4. రగిలి _ ఊ. 

1. తతులకు = అ. ఇ. ఈ. ఉ. ఎ, ఒ. ఖ. చ. రు. ఈ. ౪, స; గతులకు = ఆ. కె. 

భు డడ; లి. మై తుంగమె - ఆ. ఎ. ఒ. ఖ. ఛ. 

1. లడగుడు = ఆ. ఈ. ఉరు. ర. డ. ల. నీ.మగుచు = ఏ, ఓ. ల. 

1. వింధ్యమై లంబు = బె. డు 

lt. భువనవ్యవవోరం బవ్యవధానంజయ్యె = ఊ. గ,.రు.ర.డుంల భువనవ్యవవి 

_ రంబులు వ్యవధానంబయ్యె - ఒ; భువనవ్యవవోరమునకు వ్యవధానంబయ్యె -- 
ఎ. ఏ. అ; భువనవ్యవవోరమునకు వ్యవధానంబయ్యె = శ. వ. స; భువనోషదవ 

మై యన్యవవోగంబయ్యెు - వా. 9. హైమ - ఆ; శీతకర-ళ. స; నిశాకర = ర; 
తారకాగతుల = ఊ. లీ. మనఘ మునిం కా - పెక్కు (పతులు. 

1, వింధ్యవర్వత, వింధ్య శై అ = అని భిన్న పతులు, 
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. 'చనియెద దషిణదిశిశే, నొనర(గ *బెరు విమ్ము నాకు నుక్వీధర నీ 

వనవుడు నట్టుల చేయుదు, నని పెరుగుట యుడిగి వింధ్య మతి 

*వినయముతోన్. 

. 'భట్టారా విజయంచేయుం డని *భూమిసమానమై యున్నదాని కగస్తుర్ధం 
డి టనియె. 

సాగి 

. నాశేమగుడివచ్చునంతకు, భూమీధర యీ[పకారమున నుండుము నా 

తో మతిం కేయుమని లో, పాము చాధీశ్వరుండు *వలికి ముదమునన్. 

. దాని నొడంబణిచి దతిణేదిళకుం జని *లోకంబులకు హితంబుగా నంద 

యుండె వింధ్యంబు నగస్తు రండు మగుడి వచ్చునంతకు[ బెరుంగ. నోడి 
యున్నదని *ేయగస్తుు మావహోత్మ్య్యంబు ధర్మజునకుం జెప్పి వెండియు 

రోమశుం డి ట్లనియె, 

88. ఆ. అమరులెల్లం దన్ను నట్టు కీర్తించుచు, నున్న జూచి మునిగణో త్తముండు 

వారి నడి? నేమి వచ్చితి రెణిగింపు, డని దయాళుడై |పియంబుతోడ, 

84, . "అనిన. 

లీర, చ, అమరులు గాలకేయకృత మైన జగద్భయ మెల్ల జెప్పి యు 

_త్రమమునినాథ తత్స తివిధానము సేసి జగంబు గావం జి 

త్రము గలదేని వి భమమద [భతరంగమహార్డ వంబు( బా 

నము 2దగం చేసి చేయుము ఘనంబుగ మాకు మనజి పమోదమున్. 

29, 1. చనియెదనే దతిణదిశ కొనరగ = ఓ. ఘు. 2. కిమ్మొనరగ -రు. లీ, తె 
| గిమ్ము = స, | తెలుంగు = Opening? see Be చు and the root ఇటు with ఆగుఎ 

తెబు- ఆగు | 4, వినయమునన్ = కొన్ని వతులు. 

80, 1, భట్ట "రా = అ. ఎ, జ, డ. అ. ఓ. భూసమంబై - ఇ. ఊ. ఓ. డ, ల. 

81, 1. మగిడి _- ష. 2. వలి? - కొన్నీ (పతులు, 

తిల... 1. దిక్కునకుం - కొన్ని (పతులు. 2 లోకహితంబుగా - అ. కి. యగ 
మవోత్మ్యంబు = ఈ. 

శి, 1. ఈ వచనము పెక్కు (పతులలో లేదు, 

శీర్, 1. విభమదద|భ _ కొన్ని (పతులు; నీవుమవా = ఇ, స. 2, దయ - క,గర్సు.డ, 
ర, [పియంబుగాన్ = ఓం దడ, 



86. 

fT. 

88. 

వ్, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

క, ఆతోయరి సీచేతం, వీతం బగుడుం గడంగి భీమానురనం 
అధ. అగ 3 

ఘాతంబు దళ్ళ ణంబి ని, పాతింతుము దివ్యశ। స్త్రవటు ఘాతములన్. 

ఎ అగను లండు నము/దోదతంభు వానంభుసేయుఖ్ ఎఎ 
లాట 

వ. అనిన నగస్తుుం డట్ల చేయుదు నని యమరవరుల కెల్ల నంతోషంబుగా 

నప్పుడు. 

సీ. రంగదుత్తుంగతరంగవా స్తంబుల నాడెడు నదివోలె నతులవేగ 
'వాశావధూతమై 2వజలెడు నదివో లె బర్యతకందరోపాంతతతుల( 
దొడ రెడు నది వోలె * ధువఫేనవితతుల నగియెడునదివో లె నాగనక 
మకరకులకముభ్య మాణ మై తద్చాధ *కోవనియదివో లె 5నుచ్చఖీమ 

కం నినద మగుచు నున్న నీరధి యొద్దకు, నమరగణముతో మవోమునీం[ద 
గరుడఖచర సిద్దగంధర్వపన్నగ, యకీగణముతోడ నరుగు బెంచి. 

ఉ. అందు జూచుచుండల మహాోవ్ది'జలంబుల( (దావె విష్టపా 
నందకరుం డగస్తు రండఘనాశను( డట్లు వయోధథి 25 కమె 

నం చిమికూర్మకర్కటకన | క భుజంగ చయంబుతో భయం 

బందుచు( గాల కేయులు బయల్బడి తోంచిరి శిదానిలోవలన్. 

క, 

1. చేతంలీతం - ఆ, ఇ. ఎ. ఘం. చ. ఛ.ళ. వమ; చేత నివేతం _ చా. ౨. వీఘాతిం 
తుము దివ్య శ(స్ర్రఘాతముల వడిన్ _- 9; విఘూతింతుము దివ్య శ స్త్రభూతముల 
వడిన్ ప. 8. పాతములన్ _ వెక్కు. (పతులు, 

1. వాశావధూతమై _ ఇ. ఈ. గ. చం (పతులలో తప్ప తక్కిన అన్నిటియందును; వాతవధూతమై _ వా. వ, వర్తిచు-ఆ.ఖ. ౩. ధృతఫన _ అ. ఊ. ఓ. 
ఘమ. ఛ. జ యు దీనిని బటి ఒకార బుకారములకు మైత్రి పాటింవవచ్చునని 
'కేలుచున్నది.; దృఢఫేన _-ఉ. డ.శ. మన. శ్వ కోడని న. 5. నుల్చి - వెక్కు (పతులు; ను[గ=-ఒ. ద. కి, వరుల - అ. ఎ. రు.; తతుల = ఆ. వితతి-టా. 

1. జలౌఘము _ ఆ. ఖ. భు వ, బి, రిత్తయెనం = ఎ. ఓ; క్రి, వార్జిలోవలన్ - ఇ. ఈ. ఉ. వ. జౌ, ౫. ల, న. 
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40. వ. అంత. 

41. క. గీర్వాణ పభుండాదిగ, గీర్వాణగణంబు గాల కేయులతోడన్ 
గర్వించి రణముసేని ర, ఖర్వపరా [కములు గడిమి( గడు నుద్దతులై.. 

42. క. అనిమిషదివ్యాయుధపహాతి, నని గొందలు వడిరి గొందఅధికవిఖీతిం 
జని పాతాళము జొెచ్చిరి దనుజులు దై త్యులును పీర్యదర్పచ్యుతులై . 

48. వ. ఇట్లు "కాల కేయులం దొట్టి యసురుల నెల్ల *నిశ్ళేషంబు, చేసి జగంబుల 

యుప దవరంేబుడిపిన 'దేవత లగన్తు గ్రనిం గీలర్హించి యి ట్లనిరి, 

44. క. మునినాథ నీయను[గనా, మున "నుడి7ను బాధ నిఖలభువనంబుల కి 
వ్వవధి( బయపూర్గ ముగా, నొనరింపుము నీవకాని యొరులోవ రిలన్. 

4రి. వ. ఇది యనేకసశ్వాశయంబు గావున రిక్తంబై యుండ "దగ దనిన 
నగ స్తు్యుం డిట్లనియె. 

46. సీ. "మున్న జీర్ణం బయ్మె *మున్నీ టినీరు నాకడుగిపున నేనింక బడయనేర . 
జలరాశి నిండంగ జలమొండు నావుడు నమరులు మునులును గమలగర్భుం 

గానంగ6 *జని చేవ మీనాకరం ేమితెజంగున నిండు మాకెజు(౫౮ 5 జెపుమ 

యని “విన్నపంబు సేసిన బెద్ద పొద్దు చింతించి వారలకు విరించి యనియె 

40... 1. ఈ వచనము “పెక్కు (ప్రతులలో లేదు, 

త్తే, 1. గడగి = ఊ. జ. 

48, 1. నిశ్చేష్టితుల (సేసించేసి = స లి. బుడిచి = వా,; బుడివీన = వెక్కు (పతులు. 

44, 1, నిగ వాముడిగె నఖిల (నిఖిల) = పెక్కు [వతులు. 

కీర్, 1. గాదనిన = అ. ఇ. ఎ. ఓ. బొ, ఛ రు. స్మ గాదగదనిన - ల. 

46. 1. మున్ను - అ. ఈ. ఎ. ఛ. జరు. న. 2. మున్నీరునీరు = అ. జొ. గ. ఘమ. 

ఛ. లి. పునంచేనింక = ఘ. శ.వ.న, 4. జనుదెంచి కడగి యీయజ్ఞియు నే 

శెటంగుననిండు నెటుంగంజెప్పుమని - డ. ఈ పాఠము [పాసయతినియమమునకు 
భంగమగును. 5, ఇప్బుమని _ పెక్కు (పతులు. 6. విన్నపము సేయమటి 



ఆ, "వనధి. బెద్దకాలమున భగీరథుండను, వాండునించుంగాని వనుధనొరులు 
a 

పూని దీని నింవంగా నోప రనవుడు, నమరవరులుమునులు నరిగి రనిన, 

47. క. వనరాశి యేమికారణ, మున నెట్టు భగీరథుండు భూరిజ లౌఘం 

48. 

49. 

50. 

వ, 

క్ల, 

శే, 

EA 

బున నించె దీని *జెప్పుమ, యని యడిగిన ధర్మజునకు నమ్ముని నెచ్పె౯. 

-౨ భొగీరథుండు జలముచో నము (దయు బించుట = 

సం 8 104.6 

తల్లి యిశ్వాకువంళంబున నగరుండను రాజు పైహయుల నీర్ధించి నీఖల 

మహీరాజ్యంబు "సేయుచు నపు _త్త9కుం డై వైదర్భియు వ్తబ్యయు 1 నను 

నీద్దలు భార్యలతోడం 1 లానంబున కరిగి యందు, 

దశమఖకయకరు నిట, లా*త జహుతభత్యుభతితానంగు విరూ 
పాతు మహోకుధ్యజు( (ద, త్యతము గావించె నుగతపమున వేర్శి౯ా, 

వారుఃడు వానికి? [(బత్యతమయి వరంబు, వేడు మనవుడు( వై (లోక్య 

| ేవిభుండ నాకు 
దయ యొనర్వ్పుము సంతానదానమనుచు, వేంజిం బు ఆా9ర యె కడు 

yr wen 

"వేడ గాతోడ . 

- శక్వరుండు వానికి! వైదర్భియం దటువది 'వేవురు గొడుకులును _ శబ్యయం దొక్క కొడుకుం గా వరం బిచ్చి యయ్యయువదివేవురు నతి 
దర్చితుల్లై. యేకకాలంబునం గాలగోచరు లగుదు రనియు “*నయ్యొక్క 
కొడుకు వంశక_్ర్త యగు ననియుం జెప్పి యద్భళ్యుం డైన, 

pn 

bb గరుణించి _ క.ఘ. ఈ. వ. 

చెర్డ ఒడ, |, వినుడు బెద్దకాలమున = పెక్కు [పతులు 
1. నిండజేసె- ఎ. ఛ.ర్చు. ల్లి జెప్పుండని ఏ, న. 
క. నను శన యిద్దలు ఒ అని కొన్ని (పతులు, 

1. తమహుతభుగకిభకి తానంగు _ ర; కజహుతభవభతీతానంగు ౨ న్య తజ హత వవానభకితానంగు _ న, డ; తీజహుతవవానభకితానంగు _ ల. ఆనం. గణ; ముజగ(దతు భస్మితానంగు = ఓ, 
కే. విబుధ స. 

2, నయ్యక్కరుండు _ చ, ల. 
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కడి క. కొడుకుల బలువుర( బడసియు. బడయని "యట్టిదయి ధర్మ పత్నులు, 
దానుం 

గడు సంతనపడ కరిగిన్తుదడయక నగరుండు మగుడి తనపురమునకున్. 

క్కి. . వ. అంతః గొంత కాలంబునకు నయ్యిద్దలు గర్భిణులైన నందువై వై_దర్శికి నొక్కు 
యలాబూఫలంబును ౫ క బ్యకు ససమ౦ంజనుం డనుకొడుకునుం బుట్టిన. 

శక. అ. వరదు(డై న యీశకు వరమున నిదియొక్క్య, వదరు వున్హై నెట్టి వరమొ 
యనుచు 

దాని బాజ!వై వం దారున్న నొాకాళ్క వాణి యిట్టులనియె 2వనుమత్రీశ, 

55, తే. సావానం బిట్టు "సేయంగ *జనునె దిని, వీజములు ఘృతఘటములం బెట్టి రత 
"సేయు మయివదివేవు రూర్జితులు సుతు లు, మేళువరమునం 

బుట్టుదురిందు నీకు, 

సరి వ. అనినం దద్వ చనానురూవంబు సేసి రతీంచుచున్న 1న్నె లలకు. 

57. ర. సుతషష్టే*సహా సక ము, ద్గతమై వర్ణిల్లి గగనగతి. బజచి శత 

కతులోకము( దొట్టి మదో, ద్దతిం en 2గము _న్లలోకీతతులకు బాధల్. 

గరి. క. నగరనుతు లట్లు జగముల, కొగి బాధలు సేయుచున్న నోడి మరుత్స 

న్నగవరు లరిగిరి నాలుగు, మొగములుగల వేల్పుకడకు మునిసంఘముతోన్. 

50. ఆ. వారిజాననుండు వారల వచ్చిన, విధ మెఅీంగి మీకు సెజవనేల 

సగరసముతులు దగ్గులగుదురు దర్పితు, లైన వారిపెర్మి యధువంబు. 

లాలో serie AoE గారా Taree TREO OR వు AL SiR 2 టమ wibby ల ఎతశయ్తాతళ SHES MELA లాల Prete mth 

62. 1, యశ్సైన = జరు, ల; యట్లుండె _ ఐ; యట్లట్ల = డ. 

గ్రస్త, l. వై వగానున్న-వెర్కు (పతులు, కాని సర్వయతినియమభంగమగును. ల£.ధరణి 

నాధ _ అని వావిళ్ళ. కానీ యతీభంగమగును; అన్ని |పతులందును వనుముతీళ 

యనియు గలదు. 

ఫస్, 1. జనకు ఎ డ. వి. రెలమి అ. 

56. 1. కొంతకాలమునకు, కొన్ని దినంబులకు, మాసద్వయమునకు - భిన్న (వతులు. 
వ్, 1, సహ్మనము తద్గతమై అన (2) వీ. సకల = కొన్ని (ప్రతులు. ఏ. తతిని పీ, 

ఘ. చ. థఈ. ల, ళ మ 
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(లీ 

60. వ. అని కమలసంభవుం డానశిచ్చి!న నరిగి యమరవరు లాదిగా నఖిలలోకనివాను 

61. 

రిల, 

రికి, 

లెల్ల నగరసుతపరికయం బవేతించి యుండు నంత. 

. అళ్వమేధంబు సేయంగ ది&ితుండయ్యె సగరుండు వానియశ్వంబు సగర 
తనయులచే రకితంబై వసుంధర యొల్లం "| గుమ్మరి *తోయహీనమెన 
కేజలధిలోవల నదృళ్యం బైనం గానక నగరున శెణింగించి సగరసుతులు 
జనకుశాననమున. జని భూతోలమునందు' దడయక రోసి పాతాళతలము 

. నందు రోయం గడంగి యటువదివేవురు, నొక్కొ. మొగిన (గొచ్చి రుదధిలోవ 

జలధిపంకమగ్న న _త్త్వముల్ నిశితకు, ద్వాలవాతి విచారితములుగా(గ. 

. ఇట్లు |గొచ్చిగొచ్చి నగరనుతులు నముదపూర్వో త్తరదేశంబునం. గపిలుం 

డను మహాముని యా|శమసమీపమునందు( దమగుజ్రంబు! గని ేసంతో సిల్లి . 

. “అశ్వమేధమునకు నర్చితంబై నయీ, యశ్వరాజు నిట్లు లపవారించి 
2 ముచ్చు గొటిక యీసము| దదేశంబున, *నోటమెడంద లేకయున్న వాండు. 

-౨ నగరనుతులు గదీలమవోయుని కోపాగ్సిచే ఖభన్త్యృమగుటు. 3 

సం. 8-108-98 

. "అని పలికి కపిలుం బరిభవించిన నమ్మునివరుండలిగి యనలశిఖలు దూల 
నతిఘోరదృష్టిం జూచిన నప్పుడు సగర%సుతు లందటు భస్మంభై న. 

| 
నానా 

రథ, 

1. ననమర - కొన్ని (పతులు. 

1. (దిమ్మరి -ఏ.ల. 2. చాలయే (నేగి పుమీటి స. లి. జలరాశిలో నద్భ 
శ్యంబై న = ఈ. ఉ. ఏ. ఒ. ఓ. బొ. డ. 4. లం బెల్ల దడయక = ఈ. ఉ. ల. 

1. సంతసిల్లి _ పెక్కు (పతులు. 

1. అళ్వ మేధమ్మునకునని యర్నితంబు నై నయశ్వంబు నీవిట్లయపవారించి [ముచ్చు 
గోలు యీ సము[ద దేశమ్మున నోట యింత లేక యున్నవాడు - ఠ. [పతి = ఇందలి 
మొదటి భాగము గీతవద్యార్థమును, తరువాతి భాగము ఆటవెలది పద్యార్థమునునై_ 
యున్నది. 8. [ముచ్చుగోలు = షమ. న. నూ. శర; (ముచ్చుగోజగ =ట; |[ముచ్చు 

గొంగ ఎ ఛ. జ; [ముచ్చుగాగ = ఖ. లి. నోట యింతలేక - ఐ. ఒ. 'న; నోట 

మింతలేక - ఈ. శ. వ; నోడకుంట లేక = ల, 

సా 1. ఆని కపిలుం క J”, ల, జూచుడు సగర అ కరీ లి. సుతు లెల్ర = ఆ, భఖ, భు. త. 



గిల్. 

66. 

67. 

68. 

89. 
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క. వీరు లగునగరతనయుల, చారుణేదాహాంబుం జూచి తడయక చని యం 

భోరువాగర్భతనూజు(డు, నారదుిడంతయును సగరునకు చెలి (గింశెన్. 

కొ, దానీ విని నగరు. డురుళో, కానలదందవ్యా+మానుండయ్యును నయ్యీ 

2వాన్సువచనంబు దలంచి ధ, రానాథుండు శోక*భరపరావృత్తుం డై. 

వ. అనమంజసపు త్రు నంశుమంతుం దనమనుమనిం జూచి యయ్యా నీయయ్య 

లజువదివేవురు నొక్కటం *గపిలకోపానలికబళితళరీరు లయిరి భవజ్ఞనకుం 

డతి కూర వ్చాదయుండై పౌరబాలకుల నకారణంబ వధియించి మహానదిలో 

వైచుచున్న నెలీంగి పౌరజనా[కోళంబీనం దను[కోళపరుండనై వాని 
విడిచితి. 

క. "కొడుకులకు వగవ మును నా, కడంగిన పాయమేధమఖము గడచనమికి నేం 

గడు దుఃఖితుండ *నరె౧దం దడయక నీవివుడు *దీని దలంగుము కడంకన్ . ఖీ 

వ. అనిన నంశుమంతుం డాకణంబ చని సగరసుతఖాతద్వారంబున నము[ద౦ంబు 

సొచ్చి యందు నూర్యనవా|సద్యుతిమె వెలుంగు చున్న కవిలమవోముని 
నమస్కరించి నిజాగమనప యోజనం జెణింగించిన గపిలుండును *వానికిం 

గరుణించి యాజ్షీయంబె న యశ్వంబు నిచ్చి యిట్లనియె. 
జా ఎ ౧౧ 

88. 

68. 

49. 

1. దవానంబు -డ. ఏ. డెంతయును = ల. 

1. మానసాత్మకుడై యీ రు, 2. శానుని వరంబుదలచి న. శీ. భథభరవళా 

వృతుడయ్యెన్ - రు. అ. 

1. గపిలు రోపానలవాత = ఖ. ఏ. దగ్గశ రీరు ఛుయు ల. లి. న నతిళోకవరుం 

డైన - కొన్ని (పతులు; న నతి కోధపరవళుడ నై_ = ఏ. శ, వ. 

1. కొడుకులని ధనమునకు నొకడగిన = ఊ. జ. డ. సూ. ౨. నె శిన్ దడయక 

చెక్కు (పతులు శీ. దీని దాళల్చుము  ఊ. ఖ. గ.రు. డ; కడకచాల్పుముదీ 

నిన్ అ. ఎ. ల. 

1. ర్యారంబునం బాతాళంబు సొచ్చి - ఆ. ఎ. ఛ. జయ. లీ. వానికిం' గరుణించి 

యాశ్టేయంబైన యళ్వంబు నిచ్చి యిట్లనియె = అన్ని పతులందును. నీపాఠమే 

కలదు.; వాని వినయగుణ భయ భక్తి యు కి వి శేషంబులకుం బరమానంద వాద 

యుండ వానీకిం గరుణించి యాగ క్ళత సంకల్చ్పితంబై_- యాజికం బై న యశ్యంబు 

నిచ్చి = వొ, 
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70. 

Tl. 

79. కే, తన పితామహునట్టుల ధరణి యేలి, యంళుమంతుండు 1నిజపు త్తుండగు 

78, 

వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
j 

క. ఘనభుజ నీకారణమునం జన(గాంతురు పుణ్యగతికి సాగరులు ముదం 
బున సగరునకును దొరకును, నొనంల౫ సుతవంతు!ేలై న యు_త్తముల గతుల్. 

మజీయు "నీచేత నుపనీతం జై న *యీయళ్వుంబున నళ్వ మేధంబుసేసి నగ 
రుండు గృతార్జుండగు నీపొతుంీడై న భగీరథుచేతం *దేరం. బడియెడు 
గంగా జ లౌఘంబులం జేసి సంనిక్తులై సగరనుతులు స్వర్గగతు అగుదురు 
కోసము దంబు సంపూర్ణ ౦బగు ననిన నంకుమంతుండు సంతుష్టుండై_ కపిల 

(వసొదంబున నళ్వంబుం దెచ్చి నగరున కిచ్చి కపిలువచనంబు నెజింగించిన 
సగరుండును బుత్తళోకం "బుడిగి యశ్వ మేధంబు చేసి సముదుం దనకు 
క్కి త్ర్తుంగాం శీగల్పించిన నది మొదలు నము [దంబు సాగరంబు నా(బరగె 
నిట్లు సగరుండు పెద్దకాలంబు 'రాజ్యంబున నున్ నిజరాజ్యథారం బంళుమంతు 

నందు సమర్సించి 1 నిన, 

దిలీప 
నందు రాజ్య భారము బూన్ని యఖిలలోక, 2పూజితుండు 

దపోవనంబునకు( జనియె. 

వ. దిలీపుండును దనపితామహులై_ న సాగరు లధోగతులు గాకుండ గంగావ 

తరణంబునందు యత్న ంబు చేసి 2యశ కుండై.. 

70. 

71. 

72, 

78. 

1. లొందు = జు లందు దీ. 

1. నునీచేత గృహీతంలైన యీ -డ. బీ యో యశ్వరత్నంబున = ఎ. ఏ, ఓ. 
ల. కి. డగు ఎ గం. 4. చేబడియెడు - ఊ. , బజ. చ, జడ. ర్, జలంబులం- 
చ.ల. 6. నము[ద్రంబును =ఈ. బు వడలి =ద.ల, రి. బుత్రునిగా జేసె = 
ప, డ. ల; బుత్తుగింకేసిన = ఎ. త. 9. భావించిన, సంకల్పించిన _ అని కొన్ని 
(సతులు, 10, గా పొగరం బనంబడి యె నట్టు = టు  గాసాగరంబనంబరం ఎత. 
11. తపోవనంబునకు జనిన లం  ఉ, గలు; శవంబున కరిగిన = జ. 

1. తన = ఈ. ఐ. బి. పూజితుండై = కొన్ని (పతులు, 

1. నగరనుతుల = ఊ. ఎ, క, ఖ. దయు. డలు లి, యశ కృండై = వెక్కు 
[పతులు; యళ క్తుండయ్యు = వొ. 

స్కి 



75. 

76. 

77. 
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చ. [వథితయశుకా సుతుంబడ సె భారసహిమ్ము మహారథుకా భగీ 

రథుండనుచ కవ ర్హి నపరాజిత తేజు నిజాన్వవాయదధు 
అర్య ఉగ్గ | | 1 ఆ ప్పృథవినీవ _ర్హకుకా సకలపార్దివజై_ (తు మదోద్ధతాసుహ్భ 

న్మథను నురాపగానయి సమర్థత పోగుణయు క్షు నుత్తమున్. ' 

. ఆభగీరథు నపారభూ భారధురంధరుం చేసి దిలీపుండు తపోవనంబున కరిగిన. 

. కపిలు కోపాగ్ని జేసి సాగరులు"| గాయి, రనియు గతిం గానకున్న 

వారనియు నెజీంగి 

వారలకు హిత మొనరింవ 2వగచి గంగ *చేరం గడా *థిరుండు 

భ గిరథుండు. 

. ఇట్లు 'భగీరథుండు గంగావతరణంబునందుం గృతనిశ్చయుండై యరిగి 
బహువిధాకార ధాతుమంతంబు లైన యుత్తుంగళ్ళంగంబులను బై లభర 

వినమ | వబలబలాహాకవ్యూహాేసంఖాదితీ శ్యామాయమానంబు లై న తుహి' 
నస్థ్రలంబులను సిద్దవి చ్యాధర గంధర్వ గీర్వాణమిథున నంసేవ్యమానంబులై న 
నానారత్నకందరంబులను శుక పిక పారావత ీశుశ్లాపాంగ సారంగ శతపత్ర 
పుుత పియదాత్యూహ వ్యూహాళబ్దశబ్దాయమానంబు లై న తరువన రేఖలను 

సింహ శరభ శార్దూల శుండాల గోలాంగూల “కోలాహాలాన్వితంబులై న 

గువోగస్వారంబులనుం జేసి "రమణీయభయానకం జైన హిమవ 
త్పర్వతంబున, 

74. 

76. 

TT. 

1. మహోద్దతా = ప, గు ఘ,.రు,.డ.ద.ళశ. 2. సమర్థుధపో = ఖ. ఘ. డ. 

1. గాలిరనియు = పెక్కు (పతులు. ౨, వలసి =ఐ. రు. ఠ. ద.ల. న. శి. చేరగా 

బూనిగడ ౫ భగీరథుండు = ఖ. చ. రు, డ, త. ల; దేరబూనిగడం గ భగీరథుండు = 

న. 4, ధీరుడు - క. ద. 

1. భగీరధుండు = కొన్ని [పతులందు లేదు. 2. నజలభార = ఎ. డ; జలఖభర 

విరామ - ఠ. లి. నంచారిత ౬ చెక్కు (పతులు. 4. వ్యోమాయమానంబులై న- 

అ. ఇ. క, ఖ. జ, ర్, శారి మయూర సారంగ సితపకు రథాంగ దాత్యూవా = అం 

ఐ. త. శ. ష్య రథాంగ శళతవ్యతపళ త్రా!మయూర దాత్యూవా సందోహ = జ. ల. 

6.' కోలావాలంబులై న = పెక్కు |పతులు- 7, రమణీయంబును భయానకంబును 

వైన - చెక్కు పతులు. 



79, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 

చ కతతేకృతోపవవానముల ఇాకఫలోదకమూలిీిపారణ 

. 

వ్, 

,వతముల దేవపూజల నపారజవంబులం జేసి నిష్టతో 
అ 

నతులతపంబు 'సేనె నమరాపగ నుర్వికిం చెచ్చు *వేడ్యతో 
ధంతియుతుండె *ేదిలిపకులోదిపుండు దివ్యనవా సవర్ణ ముల్, Ww; hh. 

" 

ఆభ గీరథుతవంబునకు మెచ్చి గంగాదేవి | వత్యతం బై నీయిష్టంబు నెన్పు 
మునీనం గృతాంజలియె యిట్లనియె. 

- తవనతేజుం'డై న కపిలు 2కోపంబున గతజీవులై పుణ్యగతుల యందు 
నివాతులై మత్సితామహులున్న వారు వీదగు పుణ్యజలముల నగరమతులు 
“నిక్తులై న్వర్గానుభు క్రి | జాపింతురు గావున దేవి యిద్దెవపథము 
నందుండి వసుమతి కొందంగ6 జనుచేరవలయు నావుడు మహీవలయమునకు 

- నేను వచ్చునవుడు నానిరంతర"జఅా, ఘంబు 'దాల్చ నీలకంఠు.డోపు. 
గాని యొరులు చాల్ప్చంగానోప రయ్యుమా, నాధుకరుణ? బడంయునన్ను 

దాల్స. 

అనీన గంగా చేవివచనంబునం గె లానంబున కరిగి భ గీరథుండు భ గవంతు 
నంత కాంతకు నీశ్వరు గుణించి వద్దగాలంబు దపంబునేసిన నీశ్వరుండు వానికి సన్నిహితుండయి నీవు భూలోకంబునకు గంగావతరణంబు నేయు మేను గంగ ధరియింవెద ననిన భగీరథుండు వెండియు గంగ నారాధించిన 

నస న mrs క 

4 . 
అగ్గి వ్ = క్యృళోవ-ఓగుంచ ను లి ఛారుణ _ ఉ. రు. 3. వేడుకన్ _ కొన్ని (పతులు. 4 భగీరధుడు. ధీరుడు దివ్య - ఏ. ఓ. గ. ల. న; భగీరధుడు దివ్యుడు 

2. లేజంబున _ ట్కు వ్, నివాతులై పెక్కు [పతులు.; నివా 
“అత కై, డ్ర 5. యుక్తి ద. ఠ. ర, గాన 
ఈ పాఠము సర్య[పాన నియమమునకు భంగము. 
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శ్ర. మ. ఇలకు౯ా గంగ తరంగనంగతులతో 2నేశెంచె నాశాంతరం 

బులు నాకాశము. కగప్ఫుచుం దగ మహోభూత।|పపంచంబుతో ( 

జెలువై_ యుండగ దాని నీశ్వరు(డు దాల్భెకా సంగతోత్తుంగపిం 

గళజూటా గమూీనందు. బద్మదళనంకాళంబుగా వీలతోన్. 

68. నీ. సురమునిేసిద్దఖేచరవరుల్ వచ్చి యచ్చెరువంది చూడంగ్న హరుశిరంబు 

నందుండి భువనై కవందితనురనది జీధరణీతలంబున కరుగు దెంచి 

కలవాంసగ తియు నిర్మల ఫేనపోసంబు నాకీర్ణ మీనవిలోక నములు 

నాలోలీపవనవాచాలితకల్లోలోలసితమృదూ కులు నెసంగుచుండం . 

శే. (బీతితో భగిరథుడను దూతీచేత, నీతమమై మహోమునిపరిపీతరి క్ర 

మగుసరిత్స తి(గూడి యాన గరజులకు, 6పాశముగా చానినించె నాతత 

జలముల, 

84. క. సాగరులకు నద్గతిగా, సాగరము"న కట్టునలిలనంపూర్ణ ముగా 

భూగత యె భాగీరథి, భాగీరథకీ ర్తి భువనవం క్తుల *నించెళ. 

85. వ, అని యిట్లు గంగావతరణంబును భగీరభుమాహాత్మ్యంబును రోమశుండు 

సెప్పిన విని ధర్మ"జుండనుజసహితుండై యరిగి “నందయు నపరనందయును 

82, 1. నసంహాశులతో -_ కొన్ని (పతులు; సంఘములఅళో యు. ర చేశేర ఐక. త; 

 చేశేరెంగ. శ. గప్పి నర్యభమమవోభూత్యపపంచయుతో - ఠఈ- న్య గప్పి 

చంచల మవో = జు గప్పి సంచల మహా-ష, 4, నన్ నీశాబ్దదళసం-అ, ఉ, ఎ. ల. 

88. 1. సిద్దశేఖరులు నచ్చెరు (వడి) నడి చూడంగ వారుజాటాజూటసమితియందుండి - 

సః సిద్ధఖేచరులు నచ్చెరు పడిచూడంగ వారుజటాజూటనమితియందుండి = ఊ. ఈ 

పాఠములు నర్వ (పాననియమునకు భంగకరములు. 2. యవనీతలంబున కవ 

తరించి = ఇ. వి, సవమానచలితవ్శిళమ కశక తలలనక నృర్యూ మక జ. 

పొసయతినియను భంగము. శ. రసన మృదూక్తులు = ఉ. ఘ. 5. చేవినీతయె- 

చ,ళశ.వ. స. ర. (బీతి గావించె ఇంచె నిరాతశముగ = ఇ. ఈ, ఏ.ఐ. గంత. శ. వ. 

84. 1. న కట్లు పూర్ణ సలిలంబులుగా = క; నకట్లు సలిల = పెక్కు (తతులు; ను దివిరి = 

వా, 2. నినిజెన్ _ డ; నిలిపెన్ = ఎ. జ యు ఠ, ష 

త్, 1. తనయుం డనుజసహితుండై - వెక్కు (పతులు. 2. నందయు నువనంద 

యును - “వెక్కు (ప్రతులు; నందయు వరనందయు నను = ల. 



చి చ 

86. 

BT. 

88, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

నను మహానదులయందుం గృతస్నానుండై. *పామకూటంబున *నుపలంబుల 
వలన వెలువడు క5దపహానంబున నాహూతంబులై వచ్చు మేఘంబుీలను జూచి 
విస్మయంబంది దాని విధంబడిగిన వానికి రోమకుం “డి ట్రనియె బుషభ 

కూటంబున బుషభుండనుముని యతికోవనుండై యెవ్యురువలికిన నపుడె 

యు|గానలాశకారుండై_ కియయుపలంబులవలన వెలువడు మేఘంబులం బిలిచి 

_ వారల వారించు దానం జేసి తపో దానధర్శశళమదమరహితులై న జనుల కది 
దురారోవాంబు దేవతలు చేవదర్శనులై న బుషులు నమ్మునిం జూడవత్తు 
రిందు 10దేవబుషులు యజ్ఞంబు నేసిన యజ్ఞ భూములందుం గుశాకారంబు 

లయిన ఓ దూ-ర్వాంకురంబులు యూపాకారంబులై న వృత.౦ంబులు.( గానం 

బడుననిన నాపుణ్యతీర్ణంబున స్నానంబుసేసి యరుగుచున్న ధర్మ రాజునకు 

రోమళకుం డి ట్టనియె, 

క ఇది విశ్వామిత్రుని యా, స్ప మిది కౌళికి యనంగ6 బరగినయది య 

ల్లిది బుష్యశ్ళంగు( డనుముని, (హద మనవుడు ధర్మతనయుః డమ్ముని 

కనిరమెకా. 

22 రోమణుండు ధర్భడానోటు బుళ్ళోళ్ళంగుబరి (తయ సెవ్ఫుట వ 

సం. 8. 110-6 

వ, బుళ్యళ్ళంగుండను మునిజన్మంబును దచ్చరితంబును వినేవలయు నడి 

యెట్లని యడిగిన రోమశుం డి ట్లనియెం దొల్లి కళ్ళ పపుత్తు ండగు 

విభాండకుం డనుమునివరుం డఖండిత | బహ చర్యంబునం దపంబు సేయుచు 

నొక్కినా డొక్కమడువున నీళ్ళాడుచున్న యవసరంబున, 

క. సురుచిరసురూపగుణనుం, దరి యూర్వశి యను లతాంగి తద్దర్శనగో 

చర యగుడు నపుడ లేత, స్థ్రలనం బమ్మునికి నయ్యెం గామకృతమునకా. 

8/7... 

83, 

ల. వృషభకూటంబున = కొన్ని (పతులు; సోమ కూటంబున = డొ. ఖ. ఓ. నుత్నలం 

బుల వలన = ఎ.భఘ. చ.ఠ.డ.ళ. షప. ల. దవానలంబున = ల. 6. ను నిత్యవాత 

వర్ష ంబులంజూాచి _ ఉ. గ,ల. 7. డిట్లని చెప్పె_ పెక్కు పతులు. 8. యుత్సలం అ ౧౧ 

బుల - కొన్ని పతులు, 9. లును = కొన్ని (పతులు. 10. చేవశలు గ. చ. ల. 

11. దూర్యంబులును = కొన్ని (పతులు, 

1. వలతు = gE (పతులు. 2 "జప్పుమని యడిగిన = అ. 

1. రేతఃకరణం బమ్మునికి _ చెక్కు (పతులు; "రేతఃన్క లకము నమ్మునికి - గణ. 



89. 

90. 

91. 

బ్ర, 

రల. 

త్త 
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వ. అయ్య మోఘవీర్యంబుతో మి శంబయిన జలంబు నొక్కు దుప్పి పెంటి. 

(దావి గర్భంబు దాల్చిన నందు బుశ్యశ్ళంగుం డనుకుమారుండు జన్మించి 

తండినిం దదా[ళశమంబునుంగాని యొం డెలుంగక ఘోరతపంబు నేయు 

చున్నంత. 

. బలియు( డంగాధిపతి రోమపాదు(డశ(గ, ధరణిం బరేగిన వీరుండు దనపురోహి 

తాపరాధక్ళతమున | బాహ్మణులచేత, విడువంబడిన. దన్మహి కనావృష్టి 

_ యయ్యొ. 

. చానికి వెఐచి యాతండు [బాహ్మాణులం "బరమభ క్తి నుపాసించి యీ 

యనావృష్టిదోషం 'బేమి కారణంబున నయ్యె 2దినికిం ' దగిన (పతీ కారం 

'బెద్ది యని యడిగిన వానికిం (బనన్ను లై (వాహృణు లి ట్లనిరి. 

. .. చారీతసువేది రాంబనుపు మంగమహీశ్వర నీదు నేర్పునన్ . 

. కడు శేదర్పితుండని నిన్నున్, విడిచిరి జాహ్మణులు వారు 2విడుచుడు 

_ నమరుల్ 

విడిచిరి దానన వర్ష ము, దడ సే భవద్దేశిమునకు ధరణీనాథా. . 

. వాంతు.ండు బుశ్యశ్ళంగుడనునన్ముని యున్న యొడ౯ ధరి తికిన్ 

సంతతివర్ష ణంబగు వేళ్ళృళంబుగ నట్టివరంబు దొల్లి వృ 

(తాంతకుచే దయం బడసె నమ్ముని గావున కముశ్యశ్ళంగు వే 

[a 

. అనిన విని రోమపారుండు దనచేసిన |జావ్మాణావమానంబునోకుం దగిన 
(పాయళ్చి త్తంబు. "చేసి (బాహ్మణవచనంబున నపుడ బుద్దిమంతులతో 

విచారించి విదగ్ద* వే శ్యాంగనలం 'విలువం బంచి మీనేర్చు విధంబుల బుశళ్య 

శృంగుం |బబోధించి యిట తోడ్కొని రండని పంచిన, 

89. 

91. 

లి, 

99. 

1. 

i. 

1. 

|. 

దుప్పి పెంటి మృగంబు - వా. 

బూజించి యీ - కొన్ని (పతులు. 2. దీనికిం |బతీకారం - కొన్ని పతులు, 

దర్పితుండ వని నిను - రు ల. 2. విడిచిన - రు ష. వ. కి. మునను _ ల. 

యున్నెడ తద్దరితికిన్ _ అ. ఎ. ఖ. రు. ల. 2. వర్థితంభగు -శ వమ. (2); 

వర్ష దంబగు - ఉ. చ. కి. భృశంబగు _ వా. 4, నమ్మవోత్ము - చ. 5. తవివేది - 

అ. ఊ. ఎ. క. ఘ. జ. యు. ఠ. డ; తనివేది - ఉ. ఒ. ద. స్య తిమవేది - స. 

నేర్చురూపునన్ - పెక్కు (పతులు; నేర్చు నేర్పునన్. = స. 

' ' 

1 » 

r 

కుం [భాయశ్చిత్తం ఇ కొన్ని (పతులు. eR వేశ్యాజనరబులం వా కొన్ని పతులు. 

శ 
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“లర్. 

06, 

97, 

98. 

(శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 

క. ఆవే శ్యాజను లధికర, సావహాభత్యుములు విలసదను లేవనమా 

ల్యావళులు . గొనుచు నరిగిరి, "నావా! శమమునకు 'నమరనాఠుల లీల౯. 

వ. అట విభాండకుండును యథాకాలం బగ్నిహో తంబు వేల్వం దనపుత్తు 
బుళ్యళ్ళంగు సమర్పించి వన్యఫలావహారణార్థంబు వనంబున కరిగిన యవన 

రంబున నందొక్క జరద్వేశ్య దనకూంతు నభినవయౌావనవిలానవిభా సిని 

“నమ్ము నిపుత్తు, పాలికిం బుచ్చిన చానిం జూచి బుళ్యళ్ళంగుండు నం భమంబున 

[2 

ఎని యుళ్యళ్య్భందుండు వోళ్ళంను యమునివమాటునింగా ఖాబించుది ఎ 

సం. 9.1119 

మధ్యాక గార, 

ఎందుండివచ్చితి బుషికుమార యేనెన్నండు నిట్టి 

సుందరాకారు 'మునినుతు నేందొల్లి చూచి యటుంగ 

2నిందుండు మీవని కృష్ణ మృ గచర్మకృతకుశాసనము 
శ (ac 

నందుండతీగా౭ బనిశె బముషియనుబుద్ధి న త్తన్విం బీతి. 

. మజియు నర్హ్య పాద్యాదివిధులను వన్యస్వాదేఫలదానంబు*లం దాని కతిథి 
పూజ శసేయనున్న నది *యమ్యునివరున కి ట్లనియె. 

95. 

96. 

98. 

|. సావాాశమము -_ వేశ్యలు, [కొత్త తగా (నవముగా) నిర్మించిన ఆ[శమము - 

(బౌను (ప్రతిలో అర్ధమీ(బడినది; పావనమగు వాని నిజ తపోవనమునకున్ _కొన్ని 
(పతులు. కాని యతి భంగమగును; పావను నా[శమమునకు పణతులు లీలన్ - ద. 

1, నమ్ముని పాలికిం = కొన్ని పతులు. 

1! బుపిపుత్తు జూచియె నెబుగ - అ. ఓ. ఖ మఘ. జ. వ, చంధస్సు? ముని 
తనయుని దొల్లి చూచి యే నెటుగ -ల. లి, నిందుండు నిందుండు మని క్ల 

చశ్మావృతకుశాననము = ఓ నింద నిందుండుమని కృష్ణ చర్మావృత = కంట, ర. 
ఛందస్సు? 8, గాం బంచె బుషి యనెడి బుద్ది = రి, 

1. ఫలొదులను ౬ ల; ఫలంబులను -' ర్వు; ఫలవిధానంబులను - డ. 9. లను 
నతిధి- ఈ. లి. సేయుచున్న ౬ ఐ*ఖ. చ.యు, 4. మునికుమారున కిట్టనియె - ఈ 



ఆర ణ్యపర పము __ త ఫతీయాశ్వాసము 219 

99. క. మాయా(క్రమ మందులకు, న్యాయవిథి మూడు యోజనంబులు గల జే 

100. 

101. 

102. 

109. eam 

బోయెద నీవును విజయం, చేయుము యందులకు( జిలిమి 2సేయుము 

నాతో౯. 

1అశేని నీచేత సళ్కారంబు *గొందు ననిన బుశ్యశ్ళంగుం డట్టుసేయుదు 

నని దాని నాతిథ్యవిధానంబునం బూజించి తనకు శచానియిచ్చిన *దివ్యగంధ 

మాల్యంబులును సరసభక్యుపానంబులును విచిత్రవస్త్రంబులుం బర్మిగహించిన 

నదియును. 

మువిముందట: గందుకన, రృనమృదుగీతములయందు( దన కళల మె 

లను జూపి విరచితాలిం, గనమై మునిపతికి, ముదము గావించె మది౯.. 

ం ఇట్లు బుశ్యశ్ళంగుం |బబోధించి* వేశ్యాపు త్తి యరిగిన చాని పోయిన 

కివలను సూచుచు బుశ్యశళ్ళంగుం డగ్ని హో తంబు “వేల్వమటచి విపరీతబుద్ది 

యీీయున్న నంత నడవినుండి వన్యఫలం బులు గొనివచ్చి విభా ండకుండు 

గొడుకుంజూచి యిమేల చింతాపరుండ వై యగ్నిహో [తంబు వేల్వక 

కాలాతోక్రమంబు సేసితనినం దం|డికి "బుళ్యళ్ళంగుం డిట్లనియె. 

. శాంచనవర్డుండు గడురూపవంతుండు గమ్మని!జడలతో ఘనము లగుచు 

ననయంబు *వటువలగు శెండుీపిండంబు లురమున విలసిల్లుచుండ నణుత 

వెలు(గుచు జపమాల | వెలంగ నున్నవ *నడుమును వడంకంగ నడచునపుడు 

కలహాంసకూజితకలనాద మెసంగ నాగ్పాలికి నేం డొక్క[బహ్మచారి 

99 

100. 

102. 

10౨. 

1. విజయము -ఒ ఓ. రు. నం. వి. సేయను ర. 

1. అచున - పెక్కు (పతులు; అకైన నీచేత సత్మృతంబుగాంతు - డ. 2. గొని 
Cent యం 

యెద -క.ఘ.ఠ. లి. నది - పెక్కు (పతులు. 4. దివ్య రసగంధంబులై న 

భమ్యు = కొన్నిిపతులు; దివ్య మాల్యంబులును రసస్వాదు గంధంబులై న భత్యు = ల... 

1. ఇట్లు = కొన్ని [పతులు - ఒ. ఓ, గ. ద. ల) మరియును - ఠ. 2. మరులు 

కొల్పి - జొ. ల, వలనం జూచు - జొ. 4. 'వేల్య మరచి _ పెక్కు (పతులు; 

వేల్వక మరచి - వా; వేల్వక కాలా తి[కమంబు జేసి మరచి _శ.వ. ర. యున్న 

నడవి నుండి - ప. రు. ఠఈ, యున్న యెడ నడవిలోనుండి వన్యమూలఫలంబులు - ల. 

6. (కమణంబు సేనెదనిన - చా. 7. బుష్యళ్ళంగుడు - పెక్కు (పతులు. 

1. యొడలివై - ఊ; యొడలితో - ఎ. యు. స. 2. వృటువలై = ల. 8. శృం 

గంబు లురమున ఎ ఉ. 4 నడుము వడంకగ = క. ఘమ. ర్వు. త.ల. 5. పాలి 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆ. వచ్చి పోయె వానివదనంబీవలన వె, ల్వడు "సుగంధిమధురళతిభఛ్రాషితంబు 
పొలుచు .వినంగ నమదపుంస్కోకిలా*లాప, చారు వగుచు హృదయ 

సమ్మదముగ, 

104. క. ఆబుషికుమారుకట్టిన, *.చీరలు నతిమృదులములు విచి|తములు మనో 
కివ*రము వానిబృహోత్క-టి, భారమునం దొక్క కనక పట్టము 'వెలుంగున్, 

105. క. *వవననమీరితమధునం, భవవివిధ పసవసౌరభీోము. బోలి ముని 

(పవరునో తనువునయం దు, దృవమై *రమ్యుమయి సౌరభము విలసిల్లున్.. 

106. వ. మణీయు" నక్కుమారుం డొక్క యొజ్ఞనిఫలంబు దనదకిణపాణితలంబున 

నందంద చజచుచు నది చేలంబడి యెగయంిభోయిన వలనికి (వాలుచు 

వాతావధూతం బైన బాలవృతంబునుం బోలె నొప్పుచున్న నమ్మునిపు త్తు 

నందు నాహృదయంబు దద్దయులీదగిలినయది. 

104. 

105. 

106. 

కి నిం దొక్క ఎ చెక్కు (పతులు. ర, నందు వెల్వడు - ఠ. 7. నుగంధ మధుర 
భఛామణములు - ఓ; సుగంధమధురవాసితంబు పొల్పు - డ; సబంధమధుర ఛావ.. 
ణముల పొలువు = స. 8. భావణముల పొల్పు = శ; ఛావణంబు పొలుచు = ఉ. 

ఈ. ఖ. యు, త.న. లి. రావమగుచు - ట; లావచారు వయ్య = ల, గ, 

1. కొమరుడు _ ఆనం. ఉ. గణ; పు తుడుక ట్లిన చీరలు మృదులములు నవ్యశిష్ట 

ములు -గు. 2. చీరము లతిమృదు - ఓ. జ. ద. ల; చీరలు మృడులములుకడు- 

ఈ. ఏ. ఐ. తి. ల$. వోరములతని _- రు. ఠఈ. శ. ఉత్కచ భారము | వేలున్ - 
పెక్కు (పతులు, | 

1. పవననమౌాహిత _ డ. శ, వ, న; పవనోన్మీలిత _ఘ. ఈ. ౨. ములొదవి _ 
అ. ఎ. ప. రుు మువొల్ను _- ఘ; ముబోలె - ఒ. ల; ముబొలుచు - ఐ. గ. జ; 
మువొలుచు - న. లి, నిజతనువునందు = రు; నిదేవాంబున నుదృవమై - త. ల; 
మృదుతనువునం దుద్భవమై - స. 4. యతివ్భాద్యసెరభథము - ల; నేవ్యమయి - 
ఖ.ర్వు; చోద్యమయి = ఈ, 

1. నమ్మని కుమారుం డొక్క _ చెక్కు (పతులు. 2. చానిపోయినవలనిక = గ 
ద. ఈ. ల. 8 దగిలినది; దగిలియున్నది; దగిలియున్నయది _ ఖిన్న| పతులు. 
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. నన్నును. గాంగిలించుకొని నావదనంబునకుకా నిజాన్య మా 

సన్నము జేసీ యొక్కమృదుళబ్దము “సేసె మనోవారంబుగా 

నెన్న(డు నట్టశబ్దము మునీశ్వర ముకా విని యే నెణుంగ న 

య్యన్నువ |బిహ్మ చా రిముఖిమంబురు వా౦బుసమం౦బు నూడ(గన్. 

. “నాయిచ్చిన జీవన్యస్వాదుఫలంబు లాదరించి యారగింప కమ్మునికుమారుం 
డమృతోపమానంబులై న. ఫలంబులు నతిమధురంబు లై నపానీయంబులు 

నాకు నిచ్చిన నుపయోగించోతి. 

. తనచేతిపుప్పముల జ, ల్లిన నంతట 'జెదరి యవి 1యళిపకరని షే. 

వన 2మొప్ప నున్నయవి యి, వ్యనకునుమము లట్లు గావు వరగంధంబుల్. 

. నాకు నమ్మునిపు త్తు నాళమంబునందు వానితో నొక్కటం దపంబు నేయు 

చుండ నిష్టం బనినం గొడుకుపలుకులు విని విభాండకుండు విస్మితుండై తప 

స్వులతపంబులకు విఘ్నంబులుసేయ న నేకరూపులయి' రాక్షసులు వనంబునం 

1 గుమ్మరుచుండుదురు *తజ్ఞనద _త్తంబు లయినపానీయంబు లసేయంబు అతి 

సుగంధులయిన కునుమంబులు మునులకు వర్ణనీయంబు లని కొడుకుం 

బబోధించి మెహటియట వనఫలంబులు చేరేనరిగిన. KE Pom ఎ ద్ర బణ్య ౮ 

107. 

109. 

109. 

110. 

1. నించె - అ. ఖ. జ. ట. 2. మంబు రువాంబును బోలు చూడగన్ = యి. 

1. ఈ వద్యమునకు( బూర్వ మీీక్రింది వద్యమధికముగా రు. డ. [(పతులలోంగలదు- 
అతిలలితాంగు డిందుముఖు డన్నువ జాలతపో.. న్మతి నను గాగిలించుకొని నాకతి 

' (పత్యభివాదనంబుగా నతిమృదు క బమిచ్చెనదియామనుశాన్ర్రృమునందు లేదు సంయు 

[త] తపద వాక గ్రముద్రకొక యు త్రరమేమని యిత్తు దన్మతిన్ , వి వన్యఫలం 

బులుపయోగింపక _ పెక్కు (పతులు; స్వాదువన్య ఫలంబు లాదరింపక,. స్వాదువన్య 

ఫలంబు లారగింపక - న. లి. తినట్టిరసవిశేషంబులేను మున్నెన్నడు రుచియించుట 

లేదు మజ్షియును = వా, వాక్యముకూడ అన్వయించుట లేదు. 

క్షే, యళిపకరము మూగిన నొప్ఫుచున్న యవి (మర - పెక్కు (పతులు. 

బోలుచుచున్న యవి = ఆ. జ, ఘు. 

1, (గుమ్మరుదురని = కొన్ని (పతులు. ఏ. రసవంతంబులైన (మధువంతంబులై న) 

పానీయంబు లవేయంబులు. నుగంధు = "పెక్కు. (పతులు; అతిమధురంబులై న పానీ 

యంబులు, నతినుగంధంబులై న = ల; సజ్జనదుస్త్రరంబు లై అసజ్జన ద_త్తంబులై. రన 

వంతంబులై న పానంబు లపేయంమిలని - న. కి. విభాండకుండరిగిన - గ. యు: ల 
\ 
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111. క, చనుదెంచి తరుణి మునినం, దనుచి త్తంబునకు వైక్ళృతము జేసె విలా 
సినుల సవోలాప నవ్వ నన నవాయానములు 'బంధసమములు గావే. 

115. వ. ఇట్లు బుశ్యశ్ళంగుండు విలాసినీ మోహితుండయి తండి కెణీంగింపక 
“మచరి| తంబయిన తనయాళమంబు విడిచి మనుష్య యోగంబునం దగిలి 
యక్క్కోమలి పిఖుందన చని యంగచేశంబు సొచ్చి యందు రోమపాదునాడే 
శంబున “రాజా శయం బను *వనంబున నుండునంత. 

118. మ_త్తకోకిలము. 

అమ్మునీశుని వాసళ క్రి. దదంగ దేశమునందు మే 
ఘమ్ము లెల్ల *వలంకులం గడు, (గమ్మి సర్వజన పమో 
దమ్ముగా. 3 బభవదృృవాజ్జలధార ల్"ప్సంగ వన చే 

సె మృవోనదులుకా మహోనరసీవరంబులు నిండంగన్. 

114. వ. ఇట్లు బుళ్యళృంగుశేనాగతంబున నంగవిషయంబున నవ|గవాదోవంబు 
నిర న్హంబై న సంతస్ల్లి రోమపాదుండు తనకూంతు శాంత యనుదాని నత్యంత 

కాంతిమతి నమ్మునివరునకు వివావాంబు సేసి, 

115. క. అను భోగ యోగ్యములుగా, ధనరాసులు భూషణములు దానీనివవాం 
బును గాంచనమయ శయ్యా,సనములు మునికిచ్చె 

- *హృదయనంతోషముగాన్ | 

పగ 111... మ సింధు సమములు - స. కొన్ని పతులు. అర్థము?; సీధు సమములు = ఈ. 
ఎ. జ. త, 

1. సచ్చరి[తుఆ కా[శమంబగు నిజా|శమంబు = ఖ. జ, టి. ల; సుచరి[తంబైన లా 
శ, పు స్వచరితం - వా. ౨. రాజా శమంబను = "పెక్కు (పతులు. రీ. భవనం 

118. 1. అమ్మునీం[దునివాస = వెక్కు (పతులు. 2, కెలంకులం = చెక్కు. (పతులు; 
గడంగి [గక్కున (గమ్మినం గడు నసర్వమో _ అ. క.ర్వు.న. తి. (బపతదృృహ-- 

_ల.స, ఓ నది దీర్లికాసరసీ వనంబులు _ కొన్ని (పతులు. 

114... 1. ననుగవాంబున _ పెక్కు (పతులు. 
1t5. . 1. దగనిచ్చె = ఖ.న. 2. వాదయ సమ్మద మెనగన్ . ఉ. ఓ. ఘ. ఠ.ద. 
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119. క. 
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=ఎ బిభాండ వడు యుజ్యంళభ్థ్ర్థంగులి బాదతుబు వోచ్బుటు న్ు 

సం. 8.113 ~1l 

మణియు గోనవా[సంబు లనేకంబు లిచ్చి గోకులసంకులంబుగా ఘోవంబులు 

'దేళశంబులనెల్ర నిలిపి నిత్యసత్కారంబుల బుళ్యళ్ళంగునకు. [(బియంబు 

సేయుచుండె నంత నట విభాండ*కుండు దననయా [ శమంబున౦ గొడుకుంగానక 

యెల్లదేశంబులు రోయుచు నంగ దేళశంబునకు వచ్చి *గోగణనంకీర్ణ౦బై న 

యొక్క ఘోషంబునందు గోపసత్కృతుండై. 'యొక్కదివసంబు వసియించి 

యిది యెవరిఘోషం బని గోపాలకుల నడిగిన చార లి ట్రనిరి. 

యతినాథ వినవె యిది నీ,నుతుఘోవం బిదియకాదు చూడ ననేకా 

యుతఘోషంబులు గల వు,న్నత గుణునకు బుశ్యశ్ళంగునకు నిద్దర ణిళా. 

. అనిన వినీ విభాండకుండు సంతసిలి బుశ్యశ్ళంగుతొొట్టుపట్ల విశమించుచు 
౮౧ య లా 

రోమపాదుపురంబునకు వచ్చి యందు శాంతాసహితుండై న బుళ గ్రగృంగుం 

బూచి సంతుష్ట హృదయుండై_ తనగొడుకుం గోడలిం దోడ్కొని నిజాళ 

మంబున కరిగి నందు వసిష్టున కరుంధతియు నగష్తు్యునకు లోపాము[ధయు 

“ముద్గలునకు నాలాయిని యన యిం[దసేనయుంబో లె. దనకు. బరమఖ క్రి 
యు క్షయ శాంత పరిచర్య సేయుచుండ బుశ్యశ్ళంగుండు సుఖంబుండె నని 
చెప్పిన నాకౌశికహదంబున నందలు నఖిషిక్తులై శయేనూఅుమవోనదుల 

*సమాగమస్థానం బయిన గంగాసాగరసంగమంబు. జూచుచు సము ద 
తీరంబునం జని కళింగదేశంబున వైతరణి యను మవోనదిం గని రంత 

రోమశుండు ధర్మరాజున కి ట్లనియె. 

మునిబేవవరులు యజ్ఞ్ఞము,లొనరించిరి తొల్లి దీని యు త్తరతీరం 

బున నిది పుణ్యాస్పదమై, తనరును యజ్ఞావభృథళతస్నా నములన్. 
లో 

116. 1. కుండును నాశమంబున _ వెక్కు పతులు. ౨. గోగణాకీర్ణంబై న - ఒ. జొ. 
క. మఘ. ఠ. శ. 

118. 1. మౌద్గల్యునకు - చెక్కు (పతులు; ముడ్గలస్యాజమీఢ. భం, ల-118-24. 

2, చరించుచుండ _ కొన్ని (పతులు లీ. యేడునూరు=-వెక్కు [వతులు. 4. సంగమ 

స్థానంబయిన = ఈ. ఉ. ఐ. క. ఖ థు త, ద; ష. 
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120. వ మజీయు సక్షలయజ్ఞ ౦బు"లయందును [బళ_న్హరిబయిన పళుథాగంబు వశువతికి 

కిదేవతలును బుషులూీనిందు. గల్పించి 5ర్రీత్రీర్ణంఇూడిన వారు 'దేవయానగతు 

లగుదు రనినం గృష్టాీనహితుండై ధర్మతనయు౦”డు దమ్ములుంచానును 

వె తరణిస్నానంబు చేసి రోమశుంజూ చి మునీంద్రా నాకు భవ (తృసాదంబున 

నఖిలలోకంబులుంిగా నన య్యె వె ఖానసుల వేదాధ్యయన శబ్దంబులు 

10వినన'య్యె ననిన విస్మితుండై రోమశుండు 12 వై ఖానసని వానం బిందులకు 
ముప్పది వేల యోజనంబులు గలదు వారల యధ్యయనశళబ్దంబులు వింటివి 

"గావున నీవు పేదివ్యుండవంచు నరిగి యనవరతఫలాలంకృతం బై న యొక్క 
వనంబు గోని యిందు. దొల్లి స్వాయంభువుం]డై న, విశ్వ17కర్మ 

యజ ౦బు సేసి. 
దు 

| కేదక్షు(డయి యజ్ఞ దడిణ, దట ణభూభాగ మెల్ల 6 చా నిచ్చె న శే 

షఊ.తిధరవనములత్, నమయీమతిం గళ్యపునకు నా ర్మ్విజ్యమునన్. 

దాని కలిగి భూదేవి గళ్యపునేకుం బట్టిక రసాతలంబునకుిం బోయిన 
ద(త్ససాదార్థియ కశ్యపుం డు[గతపంబు సేసినం [దిసన్న యై కిభూ దేవి 

నీరిలోనుండి వెలువడి వేదిరూపంబునం. గశళ్ళపునోకు నిజరూపంబుసూసె 
నవ్వేది యిదిసుమ్ము దీనినెక్కినవారు వీర్యవంతు లగుదు రీమం| తంబున దీని 
కచెక్కుండు 6పెజనాం డిది దావీక సము[దద్రంబు ,సొచ్చునని ₹యగ్నిర్మి తొ 
'యోనీయనునివి యాదిగా( గల మం|తంబు లుపబేళించిన. 

1 0 1. దతుండయు యజ్ఞ మునకు = డం ధం: 

_ 1. కునిచ్చెదవని రసా తలంబువకు _ డ. శ. వ 

1 లందు = వెక్కు (పతులు. 2, బులైన పశుభాగంబులు _ అ. ఉ ఆ రు. 
లీ. సమస్త _ సెక్కు (పతులు, శ. నునిద-డ. ర. రిందు తీర్ణంజాడిన - 
ఈ. ఉ. రీ. సహితులై - ద; నహితంబుగా - శం వ; సహితంబు - ఉ ఠీ 
7. డనుజులు _ డ.ల. చెక్కు. (పతులు; డనుజనహితుండై = ఉ. ఠ. 
8. స్నాతులై = పెక్కు (పతులు. లీ, గానంబడియె సెక్కు. (పతులు; 
గనంబడియె - స. 10. వినంబడియె - ఉ. ఓ. జొ, ఠఈ, ద. శ. వమ. న, 
11. అనిన రోమకశుండు విస్మితుండై - త. ల. 12. వై భాననులని వానంబు యు 
వా. 18. గావున _ వెక్కు (పతులలో లేదు. 14. దివ్యపురుషుండ వనుచు - 
డ.ష. రని యిట్లనియె నిందు ఎవా. 16. డను _-ఎ,ఏ ల. 17. క_ర్త్ర=- ల 

2 గతి _ వా ముగ-ట. డః 
లీ. నాయత్తముగన్ (గాన్) _ చెక్కు. [వతులు. 

దేవి- వా. కీ. కుంబొడ-- వా. 5. నెక్కుడిది - ఈ. వ, చ.త.ళ. 6. చెర 
వాడిది యొక్కిన - కొన్ని [వతులు; లేని నాండిదితోవయీక -స. 7. అగ్నిర్శ. తా, వరుణ _ వెక్కు (పతులు. 8, యు'నీది యాదిగా _ ఠ. 
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128. క. అనుజులు "దానును మునిళా,సనమున నవ్వది యెక్కి. సమధికవీర్యం 

బున నొచ్చె సే బావ్మాణుల దీవన లెనయగయగ ధర్మసుతు(డు -వాసవలీలవ్ . 

124. క. ధరణీసురవరమునిగణ, పరివృతులై యరిగి కనిరి పాండవులు వియ 

"చృరినిర్షరెసేవితసుం, దరకందర మగుమ హేం|దధరణీధరమున్ . 

125. వ. అందుల మవోతపోధ కలకు 2నమస్కారసనత్కారంబుల మనః పియంబు సేసి 

ధర్మరా జి ట్లనియి. 

126. శే. పరమమునులార యిగ్గిరి6 బరశురాము, శుభచరి'|తుని మీశెప్ప నూతు రక 

యమ్మవోభాగు ఏుచూచునవసరంబు, నందు మాకునుజూడంగ నమరునొక్టా. 

127. వ. అనిన నము నిసంఘంబులోన రామానుచరుం డయిన యకృ్ళతేవణుండను 

ముని ధరగరాజున కి ట్రనియె. 

128. ౩, ధర్మతనయ ఏురాక ముందజేయెుబజుంగు, జామదగ్ను రండు నిర్మలజ్ఞాన 

దృష్టి 
2 క్రి 

ననఘ యొ ల్లి చతుర్దశి నమ్మవోతు శ్ర జాతు రిమ్మును లీవును జూడుమిీచట. 

129. వ. అనిన ధర శ్రిత నయుండు మ పాం దంబున నార్యాతి వసియించి యక్ళత (వణు 

'నిట్లని యడిగె. - 

180. క. భువనేజన స్తుతుండగు ఛా, ర్లవు చరితము వినంగ నాకు. గడు. గౌతుక *గా 

రవమైనది దాని ముని, [పవర యొజింగింపు కర పథరమ్యముగ౯ా. 
(=. 
లీ 

128. 1, (వావ్మాణులు దీవన లొనగగ = ల. 

£24, l. నిర్జిర సేవిత = ల. న; బంధుర = చా. 

125. 1. అందు భృగ్వంగిరసాదు లైన మవోతపో = గ. చ. ల. ఏ. నమమవ్మరించి 

"వారలకు సఆా.రంబులు = ఖ. యు. డ. శ. వ. 

1926. 1. [తుని మీాంటు నూతురట - డ. 

127. 1. (వవణుడు = చెక్కు (పతులు; (ప్రణాముండు = డ. 1 

128, 1. ఎటింగి, ఎణీంగ = కొన్ని (పతులు. ౨, లిందరుఎ=సన. గ. = లందరుఎఇ= చ. ల, 

8. మిందు = కొన్ని (పతులు. స; మీవు = కొన్ని [పతులు = న. 

180. 1. స్తుత్యుండగు - వా. ౨. మైతివిరినదిమది = స. 
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జని అక్కల (వణు(డు భర్యురాజునవ/ విరతరామునిదమవూము సెవ్ఫుట a 

182. . సీ.. 

ఆ 

138. వ, 

సం. 8. 115.8 

181. వ, "అని యడిగిన ధర్మరాజునకు నకృత్మవణిం డిట్లని చెప్పె *దొర్ఫి కన్యా 
కుబ్బంబున గాధియనురా జీకూ(తు సత్యవతి యను దాని భృగుపుత్తు 9 ోడగు 

ము చీకుం డనుమవోముని వివాహార్థాయె గాధి నడిగిన న నమ్మునివరునకు వాళ 

డి ట్లనియె, 

ఒక్కుేకర్శ ౦బు నీలోత్చలశ్యామమై తనువెల్ల 2శళిహంసధవళమెన: ' 
శీయిట్టిగుజ్రిములు వెయిక్క-న్య కుంకు వి ట్రినోపుదేని మునీం[ద. దీని 

. నమరంగ? ౮ *చెండిలియగు మిదిమాకులధర్మంబు 'నావుడు6 దరుణి. బెండ్లి 

rr యగు వేడ్క థార్గవుండప్పుడ వరుణోం| దుగపాలికి జని వాని( బడసి శెచ్చె 

. నవనినాథ గంగయందు. గన్యాకుబ్బ్జ, "పు పురవరంబుీనందు. బుక్రు నట్టి 

హాయసహా|స మమలమె నా(టంగోలెను, నశ్వ తీర్ణమన(గ నయ్య నదియు. 

బుచీకుండును గారికి నిచ్భాసమంబులై న పాయంబుల నిచ్చి వానికూంతు 

.నత్యవతిం బాణి గహేణవిధిం బర్మి గహించి సుఖంబున్న గన్యాకుబ్దంబునకు 

భృగుండు వచ్చి వారలచేతం బూజితుండై కొడుకునుం గోడలిం జూచి సంత 
సిల్లి యొక్కనాండు కోడలి కి టనియె. 

181. 1. అనిన - పెక్కు (పతులు. 2. దొల్లి _ "పెక్కు [వతులలో లేదు. శ. కూతురు. 
"పెక్కు (పతులు. 4. డైన బుచికుండు - డ. ల. 

182, 1, వర్షంబు = వా. 2. కలహంస = ఉ. కపం, ఘ, ద. ఠ. శ, షు, 8. యట్టి 

గుట్టములు కన్యకు వేయి యుంకు విట్టీనోవు - పెక్కు '[వతులు; 'యట్టిగుణ్ణములు 
వెయ్యాకన్యకు .నుంకు విడనోపవు = డ; యట్లిగుజ్జములు కన్యకు చేయు 'నుంకువ 

యీనోపు దేని = ల; యట్రగుజ్జ ములు “కన్యకుంకువ యీనోపుదేని ఎ న. 

4. బెండ్లియై యరుగుము మీకుల -డ. 5. గానంగ -ఉ.ఘ.ఠ.ద: 6. బూని తెచ్చె. . 
ఘ. ఈర; గానంగంజనివాని-బూని తెచ్చె - అను పాఠమున (పాస యతిగలదు. 

_ ఈ సీసము నర్యయతి నియమము గలది, 7. వురమునందు నొందో = కసం. 

188. 

ర్ర,.నొద్ద - ఈ. డ. ల. కొన్ని ప్రతులు. . ee a 

1. ఇంబుచేసి"- అ. ఎ, ఖ. యు. కఠ. = పరిగహించఛి = వీనిలో లేదు. 2. సంతో _ 

కొన్ని (వతులు. 



184. 

185, 

1.86. 

19", 

15. 
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క, లభితాంగి యేను నీగుణ, ముల కతివృష్టుండ నైతి ముద మొనరంగ ని 

మ్ముల నిచ్చెద వేడుము నీ, "వలచువరం బనిన సత్యవతి యిట్లనియె౯. 

. “దేవా నీపసాదంబున నాకొక్కకొడుకును *మజ్జనని కొక్కకాడుకు *నుద 

యింపవలయునని |మొక్కినం గరుణించి *భృగుండు నీకోరినయట్ల యగు 

కచిసాతలయి నీవు మేడి మానిం గాగిలింపుము నీజనని నశ్వత్హంబుం 

గాంగిలింపుమనుమనిన నయ్యిద్దణు( దచదాలింగన విపర్యాసంబు సేసిన. 

నెజింగి భృగుండు 5గోడలి కి ట్లనియె, 

ట్. పుత్తు"(డు నీకు (బిహ్మాకులవూబ్యా(డు పుట్టియు వా(డు దారుణ 

తత్త )చరి[తుడై పరగుశేగర్వమునన్ మణి *నీసవి|త్రికిన్ 
తు _త్రి)యు( డుద్భవిల్లి యు నఘతయశకారణు(డున్ మవహోతపః 

పాత్తు9ండునై_ ధృతిం ౪ బడయు |జావ్మాణభావము భూరిలెజమున్. . 

. అనిన సత్యవతి గృశాంజలియె త| తీీయభారంబు దనపుత్తు )నకుంగాక 

పౌ(తున కగునట్లుగా కోశంశురువలన వరంబు వడసి కతివయకాలంబునకు 

గర్భిణోయె. ' 

. ఆదిమునిచరితు బడనెం |ఐ, సాదనమన్వితు సుపుత్తు) జమదగ్ని 1జతు 
క్వేదంబులయందు ధను, ర్వేదమునందును నతిిపవీణు మవోళ్ళుకా. 

184, 

ఫర్. 

186. 

187. 

120. 

| శ 

1, నంతుష్టుండ నైతి = క. డ. ఏ వలచిన వరమనిన _- వెక్కు (పతులు; వలయు 

వేరంబనిన . డ. శ. షమ 

1.'దేవా _ కొన్ని (వతులలో లేదు. 2X. మాయమ్మ = వెక్కు (పతులు. 

రను గావలయునని = గల. 4 భృగుం డిట్టవియె = పెక్కు (పతులు. ర ళు. 

చిస్నానంబుచేసి - కొన్ని (పతులు; బుతుస్నానంబు చేసి - ల. ర. [మానును - 

ఇ. చ; [మానుగౌగ _- ళ. డ. 7. లింపం బంపు - పెక్కు |[పతులు. ర. కోపించి 

యిట్లనియె = ల. 

1. వత్త్వమునన్ - చా; గర్భమునన్ -డ.న, ౨. నీదు తల్లికిన్ - ఉ. అ; 
నీజని|తికిన్ = ఇ. 

1. యాచారోంబు = పెక్కు (సతులు. ఏ. నా _ ల. కొన్ని"[వతులు. లి. భృగువు 

వలనం - చెక్కు (వతులు; అగునట్టుగా [ప్రసాదింవుమని - అ. జౌ. యు డ.త. ల. 

1. బియాపాదకు సద్బుద్దిజతు, శ్వేదంబులయందు గడుపవీణు మవోత్మున్ - వ. 
తి అ . 
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189. 

140. 

141, 

142,. 
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లో 

వ, ఆజమదగ్ని పసేన!జితురీ డనురాజికూ(తు రేణుక యనుదాని వివాహం 
బయి దానియందు కరు మణ్వత్సు షేణోవసువిశ్వావసురాము లనువారి నె దు 

గురు గొడుకులం బడసి *వనంబున ను[గతపంబు సేయుచు నొక్క_నా(డు 

వన్య ఫలంబులు చేరంగొడుకులువోయిన రేణుక వారిపిలుందనపోయి యొకక 

సరోవరంబునందు సభార్యుండయి జల[కీడ లాడుచున్న వాని మా ర్రికావత 
పతియగుచి[తరథుం డనురాజుం జూచి కామ మోహిత యె వ్యభిిచరించిన 
దాని దుళ్చరితం జెణింగి జమదగ్ని కోపో న్మాదపరవళుండై_ 

- తనయులోనలువుర6 |గమమునం, బనిచెన్ జమదగ్ని దనదుభార్య 'వధింపన్ 
జననీఘాతము పాతక, మనివారలు *వలుకకుండి శరవ్యవసితులై_. 

. కడు నలిగి యమ్మునీం[దుండు, గొడుకులకును శావమిశ్చె ఘోరాటవిలో 
జడమతి మృగపములయ, ట్లుడుక యజ్ఞానవృ త్తి నుండుం డనుచున్. 

. మణ్యు నిశితవరశువాస్తు రాముం జూచి దీని వధియింపుమని జమదగ్ని 
పంచిన *వాండు గురువచనంబునం దల్లిం “దత్త ణంబున పథియించిన. 

- శమితనిజ[కోధుండై, జమదగ్ని తనూజుసావాసమునకుం దనవా 
కష్టము లంఘింపమికిం (బస, న్నమసస్కుండై తనూజునకు నిట్లనియెన్. 

+ నావచనంబున నతిదుష్కురంబై న కార్యంబు సేసితి నీకిష్టం బై నీవాని నెల్లను 

వేడు మీచ్చెదననిన రాముండు సంతుష్ట్రహృద యుండ మదియజనని 2జీవించి 

యుండను *దద్వధదోషనిష్కృతియు సహోదరులు శాపవిము క్తులయి 

189. 

140. 

142. 

144. 

1. జిత్తుండను _ కొన్ని (పతులు; జిత్తను - గ.ఘ* చ. జ. ఠ. ల. ల. కూతురు 
"రేణుక = చెక్కు. (పతులు. ల. రుక్మవత్సుషేణ = వ. ఓ. ల; త్సహాన - కొన్ని 
(పతులు. 4. వను = 'వెక్కు పతులలో లేదు. 5. నలువేరు _ కొన్ని [వతులు. 
6. వనంబులో _ చెక్కు. (పతులు, 7. చున్న _ పెక్కు [1పతులు. రి. నంగాధి 
పతింజి[త _ ల. "పెక్కు (పతులు. 9. అగు = పెక్కు [పతులలో లేదు. 10. చలించి 
పచ్చిన - డ. 11, జమదగ్ని = కొన్ని (పతులలో లేదు. 

1. మువ్వుర -."వెక్కు (వ్రతులు. ల. చంపకుండి రవ్యవసితులై - ఈ. డ. 
లీ. రత్య వహితులై = ఈ. ఏ, ఐ. ఒ.త.ల.ళ. వ; రవహిత మతులై - డ 

1. వాడును = వక్క (వతులు. 2. నతుణంబ = పెక్కు. (పతులు; నావమణంబ = అ. 

1, వరంబు - ఖ. గ. చ. ల. 2. దోవవిముకయై జీవించి-వెక్కు [వతులు. 
8. నాకు దద్వధ దోష నిష్కృతియు = కొన్ని |వతులలో లేదు; ద ద్లోవానిష్కృతియు._”' 
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146. వ, 
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యెప్పటియట్లయుండను సమరంేబుల నాక పతిహతీశ క్టియు కదీర్హాయు 

వుంగాం (బసాదిం"పుండని తండివలనం దనయభిమతంబులు వడసి యుండు 
నంత (6 గొండొకళకాలంబున,. " 

అమితబలుండు హైహయు. డహర్చతిలేజు. డ జేయ బాహువి 

(కముండు సహ సబాహు. డన6గా విదితుం డగువా(డు తద్వనాం 

తమున మృగవ్యఖిన్నుండయి తా జమదగ్నిమవోమునీం[దు నా 
[(శమమున కేంగుదెంచె బహునై న్యముతో నధికళమా ర్తుండై_. 

అందు మునివరుచేతం బూజితుండయ్యును వాండు దనరాజ్యమదంబున 

మెచ్చక యయ్యా|శమచవానుల *కవమానంబు'సేసి యందుల వృతంబు లల్ల 

విటిచి జమదగ్ని హోమభేనీివును దరుణవత్సంబుతో. గట్టికొనిపోయిన 
నప్పుడవ్వనంబుననుండి సమిత్కుళఫలంబులు గొనివచ్చిన రామునకు జమ 

దగ్ని యి ట్లనియె. 

147, క. వినవయ్య "కా _రృవీర్యుండు, మన ధేనువు బట్టుకొని 1సమర్జుండయి చ్చ 

ల్చన పోయె నేమి సేయుద, మనవుడు రాముండు విని మహో క్రోధమునన్ . 

148. క, గురువచనేబోధితుండై , సరభసీగతి వానిపిలుందం జని తద్భలముకా 
శరవృష్టిముంచి చంపె న, పరిమితలయకాల మేఘపటలమపో లన్ . 

149. వ. "మణియును. 

న. 4. బుల యందు, బులందు _ కొన్ని (పతులు. ర్, [పతాప శక్తియు = 

స. క. చిరాయువుంగా = కొన్ని (పతులు, '. పు మని - కొన్ని (పతులు. 

145. 1. వ్యకీర్ణుడయి = ద. 
ఓల 

146. 1. వాధించి = పెక్కు (పతులు; కపరాధంబుజేసి = డ; వాధించి యపకారంబుచేసి = 

స, 2, నుం దద్వత్సంబుతో = ల, లీ* త్తులు కుసుమంబులు, ఫలంబులుగొని _ డ; 

త్కుసుమ ఫలంబులు = ల. 

147. 1. సమర్థత మెయి = స; సమర్ధతమై = కొన్ని (పతులు. 2. సేయుదు ననవుడు _ 
ల. కొన్ని (పతులు. లి. [కోధుండై = ల. 

148. 1. చోదితుండై -రు.న. 2. మున = కొన్ని పతులు. 

140. 1. మజియును = పెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 
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( ల్ 

= వరతరాముంయడు కొ రబీడ్యునిం తంప్రుల్ = 
జావ ౯ 

సం, 8 _ 116 _ 24 

150. చ. బలిమి నశీేషలోకపరిభావి మవోద్భుతే శార్యసంపదం 

బొలుచు నవా (సబాహుకరముల్ 2గులిశాతిని శాత బాణధా 

రల నతివీరుండై కీతునిమి రాము డరాతులకుకా భయంబుగా 

గలహములోన వాని ఉనతిగర్వితుంజంపె. కరా [క మోన్నతి౯. 

. “అంతం గార్తవీర్యుని పుత్తు)లు 2బద్దవై రులై రామరహితం బయిన జమ 
దగ్నా్యా[ళమంబీనకు వచ్చి యందు. .. 

152. మ, మునులం దిట్టుచుం బుష్పవృవేేతతు లున్మూలించుచుం [గూరులై 
యనవద్యు౯ జమదగ్ని బట్ట బఠిమికా హారామ పోరామ యం 

చును నా[కోశము సేయుచుండ(గ మునుల్ శోకింప ధర్మాత్ము న 
మ్మునిముఖ్యు౯ వధియించి *రా/గవామహా మోహాంధులై హైవాయుల్. 

158. చ. వజలంగ రాము(డంత ననవద్యుండు వచ్చి *1బహు|పలాపియై 
యజచుచునున్న తల్లి ని గృతాంతివళ స్థితుండై న తండి 3ను (౮ థి రా 

150. 

151. 

152. 

158. 

1. కార్య - అఆ. ఉ. రు.ట. 2. గులిశావాతిశాత - భు. ద. శీ. తునిమె- 
కొన్ని |పతులు.- 4. గడు = ఈ.ఐ.త. ల్, నిమేష మాశలోన్ = ఉ.ఘ,ళ.ద; 
బరా(క్రమంబునన్ _ పెక్కు (పతులు. . 

1. అంత నక్కా ర్షవీర్యవు త్రులు-కొన్ని పతులు; అంశం గార్తవీర్యుండు మృతుండై న 
నతని పుత్రులు = ఏ, ఓ. ల. బ్ర బద్దమత్సరు లై = 9. ఉ.గ,ఘ చద. ర. 

లి. సోచ్చియందు _- ఉ జౌ. డ. 

1. తతి నిర్మూలించు (పు) చుం - ఊ. ఖ. (పతులు తప్ప తక్కిన అన్నిటియందును. 
2. రా[గవామునన్ మోవోంధులై - వా; రాగవామవామూఢాత్ములై బా. ట. 

1. మవోపలాపియె = ఏ. ఐ. కనం. ఠ.డ,.త. శ. శర; ష. నూ. బహు[పలాపియై - 
చెక్కు. (పతులు. 2. వశీకృతుడై న - ఈ.ఐ.ఒ.త,ద.ల.శ.మ. లి. నిక్కెరగని... 
కుదవాతుండయి _ కొన్ని (పతులు; నుక్కెరగని,..... ఖేదవాంతుయి = ఏ. ఓ. 
వ.న.; నొక్కెజుంగని. , .ఖేదహాంతుడయి = చ. స; నుక్క_రగని. ..ఘాతవాతుండయి.. 
ఈ. ఐ. గ. త నివ్వెరగని తీవభేదపరివేదనుడై యదియట్ల నేర్పడన్నరిగి 
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క్కఆఅంగని తీ వళోక పరిఘాూతవాతుండయి తత్స కారోమం 

చెటి(ంగి ముహూ ర్లమేనియు 5సహింపంగ నోపక కకోపదీపు (డై. 

154. చ. అనఘు ని వీతరాగు. గరుణాత్ము. బశాంతుిని దాంతు నిమ్మవో 

1ర్ర్. 

156, 

కిమునివరుం జూచిచూచి యధముల్ వధియించిరి దినం జేసి దు 

ర్జనులగుచున్న కత్తి ంయయులC జంపుదు నంచు. [దికిజ్ఞ సేసె భూ 

వినుతుండు జామదగ్ను క(డతి వీరుడు *లోక భయంకరాక్ళతిన్ . 

. ఇట్లు కృత |పతిజ్ఞుం డై త త్రియుల నెల్ల వధియించి దిగ్దంతిేదంతార్గ్షళాఘాట 

2మహీచ కంబు సాధించి విధివిహితవిధానాధ్వరుండై_ కళ్యపునకు నా ర్తి జ్య 

దతిణగా *నఖలభూవలయంబు రనిచ్చి నిసంగుంజై. మహేం| దపర్వతంబునం 

దపోనిత్యుండై_ యున్న 'వా(డని పరకురాముచరితంబు నెప్పిన విని ధర్మ జుం 

డనుజ| బాహ్మణనహితుండై. మునిగణోపరేశంబునం జతుర్దశినాండు పరశు 

రాముం జూచి పరమభ క్రిం బూజించి తత్స తిపూజితుం డై దఊణదిక్కు_నకుం 

జని, 

. 'భూవినుతంబై |తిభువన, పావనమై *త్యంబక[పభవమైన జలౌ 

ఘావళి( కివి త మగు గో, చావరి. బుణ్యనదిలీగనియె దకిణగంగన్. 

154, 

156.. 

166. 

మువూర్తమెనను సహింపగ నోపక శోకదీపు డై = జొ; దిక్కెరుగని తీవఖేద _ శ; 

న_త్తణింగని . తీవళోకపరిశాప = వా. 4. మున్నెణిగి - అ. ఎరు. ణ. 
5. సహింపక నంతక = స. 6. [కోధ దీప్తుడె = కొన్ని (ప్రతులు; రోపదీప్తుడై క. 

1. ననాత తాయి = వా; నివీతరాగు = కొన్ని (పతులు. వీ నిరాగ నున్మవో = 

"పెక్కు (పతులు. శి. మునివరు హైవాయుల్ కరము మూర్జులు చంపిరి దీన = ఉ. 

ఘ.ఠ. 4. శోక = ఈ. ఐ. త. 

1. దంతార్షళా భరణీభూతమహీ = అ. ఇ, ఎరు. డ.ణ.ల.ళ.మ. 2. ధరా- 

అ. ఇ. ఎ. రు. ఇ. ల. క. విహిత వివిధాధ్వరుండై = వొ; విధివిహిత విధానా = 

శ. ప. కొన్ని [పతులు, 4. నఖల = కొన్ని [పతులలో లేదు. 5, నిచ్చి మహేందద - 

చెక్కు (పతులు. 

1. భూవిదితం బై = అ. క. ఘు చ, రు. ర. ఇ. వం స వ యను కళంకపంకము 

వాపున్ గావున (పశ స్తమగు గోదావరి = ఉ. మఘ, లి. [బళ స్త - కొన్ని (ప్రతులు, 

శీ. గనిరి = పెక్కు (పతులు. 
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గోచేవడితిదేవభ కివరుండై. గోదావరీస్నాతుం డై 

2 గేదానంబులు పొమదానములు. 'బెక్కుల్ రత్న దానంబుల౯ా 

భూదేవో త్రమపూజ సేయుచు జగత్ప్చూజ్యుండు ధర్మాతశ్ర జుం 

డాదితాభు( డనేకతీర్ణకిళత సేవోన క్రపుణ్యాత్ముండై_. 

దవిళచేళంబున నగ స్త తీర్థం బాడి యందు? దొల్లి యర్జును చేసిన ేగోసవ్మాన 
దానాదివివిధచానంబులు విని వానిం [బశ ంసించుచుం జని 2ళార్చారక ంబను 

తీర్ణంబునం బర్వతో క్సేధం బయిన వరకురామువేదిం గని కినము [దతీరంబునకుం 

జని [పా సతీర్ణంబునం బం డెండుదినంబులు *వవనాంబుభయుం డై పంచాగ్ని 

మధ్యంబున ధర్మజుండు దపంబు వేసిన. 

దాని 'నెటి(గి రామదామోదరులు వృష్టి, వరులతోడ( భీతి నరుగుదెంచి 

కనిరి సకలతీర్ణ గమన 1పరి-క్లేళ, కృశుల( బాండునుతుల విశదయళుల. 

చీరాజినధారుల నవి, కారతపో*ేయుతుల. జూచి కడుదుఃఖతులై 

వారిజదళాకి (దౌపది, నూరార్చిరుదారహితమృదూ కుల నొప్పన్. 

. వారికి ధర్మతనయుండు దమవన వాసతీర్ణగమనాయాసం బును నర్జును 

దివ్యా(స్త్రృలాభంబును నిం దునొద్ద నాతనియునికియుం జెప్పిన వినీ 

రాముండు గృష్టాదులై న వృష్టి 'వరుల కి టనియె. 
GC 6. లం ౧ 

232 

157. శా. 

158. వ. 

159. ఆ. 

180. క. 

161. వ 

167. 

158. 

152. 

160. 

181. 

1. స్నానుడై = జా.క. గ. 2. మోదం బందుచు ఖీమముఖ్య్యులగు తమ్ముల్ 
((దెెపదింగూడిరా = ర్త, ర్ట పద = ఈ, ఏ. అ. ఓ. ది, త; పరి. ణయ; వర గా కొ, రు. 

4. మేయ పుణ్యాత్ము డై = ఈ.ఏ ఐ.త. ల; స్నాన = ఇ. స, 

క్షే గోనవా(సాది నానావిధ మవహోదానంబులు - పెక్కు పతులు. ౨. శూర్చా 
కారంబను _ వా. పునః స కూర్చారక మాజగామ. అని మూలము. లి. పళ్చిమ 
సము[ద = లి క పంచాగ్నిమధ్యంబునం బననాంబు భతకుండై_ ధర్మజుండు-వా; 
పవనాంబు భతుండై. పంచాగ్ని మధ్యంబున = కొన్ని (వతులు. 

1. పరి'క్లేళ = పెక్కు (పతులు; పథ నాళ = వా, 

1. యళుల = శ, మున; ధనుల _- ఊ; మయుల - పె. చ, డ. 2. రుదాత 
మృదు హితోక్తుల నొప్పన్ _ శ. 

1. వీరుల - కొన్ని |పతులు. 
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162, నీ, మతిహీను(కా తనసుతునిపల్కులు విని ధృతరాష్ట్ర. డీపాండుసుతుల బాప 

2కీరుల కెనవగతధారుణీరాజ్యుల( చెసి యు[గారణ్యవాసగతులం 

గావించె నిది ధర్ము వే విచారవిహీను (డయ్యె ఖీష్మూదులు నెయ్యేమున ని 
వారింపంగా దీని నేరర దృఢ సత్యరతులకు 'దేవినిర్మితుల కహిత 

ఆ. మాచరించుచున్న నీచదుర్యోధనా, దులకు వర్షీనమును నలఘులై న 
పాండునందనులకు దండితారుల కవ, ర్ధనము నిట్లు సేయ. "జనునె విధికి. 

168. క. ధరణీతలంబు నిర్హా, రా మ్ర్రముగం జని యనభఘు ధరై షకధురం 

ధరు ధర్మతనూజు వసుం, ధర కధివతి జేయకుండ. దగునే మనకున్. 

164. వ, అనిన బలదేవునకు సాత్యకి యిట్లనియె, 

165. చ, అనుపమ శార్యమంతుల రనంతబలాఢథ్యుల రీవు నీజనా 

రనుండును సాంబసారణులు దర్పకవీరుండు నుండ బాండునం 

దనులు మయోధనాదులక ఎతంబున నిట్టు లనాథులట్ల యి 

వ్వనమున నుండగా దగునె వన్యఫలాశ "న హీనవృ త్తితోన్. 

166. తరలము. 

అహితచి _త్తవిచారణ। కియలందు. (బి 'ఢథములై జగ 

. త్కువార మంతయు |[మోయుచుండ6ంగ ఘోరయాదవనై న్య న 

న్న వానదుందుభథినాదముల్ గగనంబు దిక్కులు నిండ దు 
సృహము లయ్యెడు ఛా_ర్తరాష్ట్ర్రల వై న్యపీరభటాలికిన్ . 

167. మ. ఘనమె నిష్ఫృథుబాహులాంగలముఖామాతంబుతోడకా జనా 

ర్షనశార్జ చ్యుతసాయకావలియు 6 గంద న్పేషుజాలంబు ని 

యనిరుద్దోో| గశిలీముఖాలియు మదీయానస్రైఘముక౯ ధ్వార్తరా 

వ్ర్రనికా యో _త్తమకాయఖండనపటిష్టం బయ్యెడుం బోరిలోన్. 

162. 1. నధికవీరుల - కొన్ని (పతులు. 2, దూరుల - ఠ. లీ. నవవృాత = పెక్కు 

(పతులు. 4, మమర వారింప _ వా ర్, సమ్మితుల - అ. ఉ. క. ఘు, ఈ; 

సమ్మతుల - ఇ. జౌ. రు. రి. నంబు నలఘు _ వెక్కు (పతులు. 7. దగునె - 
వా. సర్వ[పాస నియమమునకిది విరుద్దము; జనునె - క. ఘ. ఠ. 

165. 1. మళ్లై విహీనులై - వా; న హీనవృత్తిళోన్ _- డ, 

166. 1. రావముల్ = సనం. 
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168. 

169. 

170. 

171, 

భీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

. కళయసృంజయపాంచాల వృష్టి భోజాంధక వీరులుంగృ పానుమతు లయి 
ర ఇ ఆడ “2 క యుద్దంబున ధృత రాష్ట్రపు తులను భష [దోణక ర్ఞాదులను వధియింతురు 

ధర్మరాజు దమ్ములుం దానును సమయాబ్దంబులు సలిపి రాజ్యాభిపి. కుండగు 

నంతకు నతిరథు. నభిమన్యు నఖిలరాజ్యరతుకురో జేసి యుండుద మనిన సాత్యకి 
పలుకుల కనుకూలుం డయి రవాసుదేవుండు ధర్మ'రాజున క్రి ట్రైనీ యె. 

. ఈతనివల్కినట్ట ధరణీళశ్వర నీరిపులకా మహాబలో 
చేతుల బోర జంపుదు ర భేద్యులు వీరలు మీకు 14.౮ తధా 

(త్రీతలరాజ్య మెల్ల నగు దెల్చ్వము నావుడు ధర్మనందనుం 

డాతతకీర్హి యిట్లనియె నము శ్రరవ్వైరికి సీరపాణికిన్ . 

- మీదయ మాకుం గల్గంగ నమిత్రుల నోర్చుట *యేమిసెద్డ ధ 
రోగ్టదయనిత్య*బుద్ధులను నుత్తమకీ ర్తుల “నొప్పు దోణఖీ' 
పోూదులసన్ని ధానమునో నమ్మెయిం బల్కినపల్కు దప్పంగాం 
గాదని ధర్మనందనుండు (గమ్మజిచెన్ యదువీరకోపముల్. 

. యాదవులు పాండవుల వీడ్కొని పోయి 8ట పాండవులు 1సోమమి శిత 
తోయయొన ప యోప్వియందు. గృతస్నానులయియున్న నందు ధరర 

రాజునకు రోమశుం డి ట్లనియె 

172. క. మను జేంద దీనితీరం, బున నృగుం డనురా జు యజ్ఞ ముల చేసిన నం 
దనిమిషపతి తృ ప్తుండై , దనుజులినోర్చినశు సోరతరీశ। స్ర్రృములన్. 

168. 

169. 

170. 

1. 

172. 

l. యదువృష్లి = ల. కొన్ని (పతులు. 2, [(దోణ (దెౌణి కప కరాదులను = నా 
ణ్ చెక్కు (పతులు. శీ. నతిరథు _ కొన్ని [పతులలో లేదు. 4, జేయుద మనిన = 

ఆఅ. ఈ. ఉ. ఐ. గ.రు. ణ. ర్. వానుదేవుం డిట్లనియె _ పెక్కు (పతులు. 

1. భూరి _ వా; భూత _ చెక్కు. (పతులు 

1. యెంత చెద్ద - అ. ఈ, ఎ. క. రు. ణ.త.ష. 2. పుణ్యులను = గ. ల; 
సత్యులను - క. లి. నొప్పుచున్న భీప్మా - ఈ. ఏ. ఐ. ఓ త. 4. నట్టుల - ఇ. 
త. ఒ. క. ఆ; మానుగ ఏ, ఓ; నప్పుడు జ రు. 

1. సోమశ్రవ సమ్మిత మైన _ శ. మ; సోమ్మశవ మిశ్రిత మైన - ఈ. ఏ. ఓ; సోమ్మశవ 
ననిస్ఫృతతోయ - న. 

1. నృగుడను _ సెక్కు [పతులు; భృగుడను - వా. 2. చెగటార్చె ఘోర _ 
కొన్ని [వతులు; చానోర్నె ఘోర చ. ద.న. ౨. సమరములన్ _ "పెక్కు (పతులు. 
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178. వ. మణీయు నిందతొల్లి యా!ధూర్తరయసుం డైన గయుండు హిరణ్మయంబు 
అయిన “చషాలస్థాలోయూపచమసపా। తీ సుక్సువంబులును *దేవస్టాపితంబు 
లయిన యూపంబులు నొప్పనే డళ్వ మేధంబులు నేసి యసంఖ్యాతంబు లయిన 

ధనంబుల బుత్విజులను సదన్యులనుం "బూజించి సువర్లమయగోచానంబు 
లనేకంబులు |బాహ్మణుల కిచ్చిీయతుయంబు లయిన యిం|దలోక” సుఖం 

బులం బడ బ యోషప్లి యందు గృతస్నానులై_ నవారు కదేవసా యుజ్యంబు 6 

బడయుదు రనిచెప్పుచుం జని నర్మ దాస్నా నంబు౭జేసి”వై డూర్యపర్వతంబు. 

గనీ రోమశుండు ధర్మరాజున కిట్లనియె నిది | తేతాద్వాపరసంధి యీనరో 

వరతీరంబు “ర్యా తియజ్ఞ్ల ప దేశంబు మణియు నిందు భృగుపు త్రు ండయిన 

చ్యవనుండు శర్యాతియనురా జు'ీకూంతు సుకన్యయను దాని వివాహంబయి 

వానియజ్ఞ్ఞంబున నిందుజోనాదరింపక 1కీయాశ్వినుల సోమపీథులం జే సె ననిన 
నది యెట్లని యడిగిన ధర్మ ౦ాజునకు సౌకన్యాఖ్యానంబు సవి_న్హరంబుగా 

రోమశుంోడి ట్లనిచె ప్పె. 

= రోమణంథు ధర్భురా జనవ నెతన్వాఖ్యానంభు చెన్నుఖ == 

సం. _ 122.1 

క. ఇక్కాలనిసమీపంబునం, 1 బెక్కగువేలేండ్లు తపము భృగూేసుతుండు గరం 
_బక్కూజముగ నొనరించెను, 3 వెక్కసనియమమున నిరతవీరాసనుండై . 

178... 

174. 

1. యళోధనుండై న-_ పెక్కు పతులు; యళోఘనమండై న, ఆశావూరితయశుండై న - 

ఆశావిదితయశుండై న-భిన్న|పతులు. అధూత రజఃపు|తుండైె నల. 2. రుషాల-- 

డ. శ; కపాల -- ఠఈ; చ పాల యూపస్థాలీ _ వ.,ఓ. చషాంస్థాల్యూప విజ 
[సు క్సువం--ఆ. ఆ ఎ.క.డ.ళ లి, యూప వేది సుుక్సువంబులును వేదో శ్రాపితంబు 

లయినయూపంబులు _ ల. 4. వేదోతావితంబులయిన _ ల. ల్.దనిపీ = 
ణి థి 

ఆ. ఈ ఏ. ఐ. ఓ. గ.త ల. రీ. యకయంబెన పుణ్యలోక నుఖంబు '(లు) 
వడని _ కొన్ని (పతులు, 7. నుఖంబనుభవించె _ ఠ. రి. [తిణయన సాయు 

జ్యంపు ల; గయాసాయుజ్యంబు - ఓ. ఘ.ఠ.ద.. లి. చెప్పుచు నప్ప యోప్టి 

గడచి నర్మదా = ల. 10. వైడూర్య - పెక్కు (పతులు; వై దూర్య — వా. 

11. డిటనియె "క్కు. (పతులు. 12. సంయాతి __ వెక్కు_ (పతులు, 
య 

1లి. కూతురు రు. ద.ల. 14. నారాధింపక _ అ. ఆ.ఏ.క.గ.భు చ జ. శ. 

15. యశ్వినుల - కొన్ని పతులు. 18. డిట్లనిచెప్పు = చెక్కు. పతులు; డిట్టనియె- వా. 

1. బెక్కులు వేలేండ్డు = అ. ఊ. ఓ. దొ.క.భఘుతర్ను.ర.త ద. 2. పు[తుడు దా 

నక్కాజముగ - డ. ల. లీ. తక్కక యమనియమసంభృతక చతురుం డై = ఇ. ఐ. త; 

వెక్కసముగ నియమపరతవీరాసనుడైై - జ. అ; తక్కొక యమనియమ నియ తిదర్భా 
సనుడై -- ము వెక్కుసముగ నియమ నియత వీరాననుడై _ గ; తక్కకయమ 
నీయమసంభృ తా చరణుర్నడె  డ; వెక్కకు యమ నియమ నిరతి వీరాసను డై ఆస; 



176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

స 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ww) 

అమ్ము నిచేవాము వలీ శ్రాకమ్మునం గప్పంగంబడి నికటవల్లీగు 
ల్బమ్ముల్నువె 6 (బాంకిన వనన, యమ్మును 'సర్పడకయుండె నవ్వనభూమిన్. 

- అంతం బెద్దగాలంబునకు శర్యాతి యనురాజు దనచతున్సహ। సచేవీ 
నివహంబుతోడ( దత్సరోవరంబున విహరింప నరిగిన నాతని కూంతురు 
సుక న్యయనునది యిష్టసఖులతోం (గుమ్మరుచున్న నవ్వల్మీకంబునందు. 

. విద్యు ల్ల తాంగి భార్గవు, నుద్యన్న యనములు మెజఅచుచున్నను విలన 
1 Coe బెం త్టద్యాతేద్యుతులొకొయని, సద్యస్సంజాత బుద్ది “సం భమ యగుచున్. 

- అప్పు డప్పుట్టషేగొప్పించిన నలిగి నిమీలితనయనుండై. చ్యవనుండు శ ర్యాతి 
చె_న్యంబుల కెల్ల మూ|తపురీషనిరోధంబు( జేసిన నది దనసై న్యాపరాధం 
బున “నయ్యెం గా వగచి వాం డెల్లవారి నడిగి తత్కారణం బెటుంగ నేరక 
చింతాపరుండై యున్న. దం|డికడకు వచ్చి సుకన్య యిట్లనియె. ర 

య 

. మిన్న మిడుగుటులట్టు ఆ 2మెఅసి రెండు, మెటుంగు లొకేపుట్టలో 

నున్న నెటు(గ కేను 
బుట్టో గొప్పించి యాశెంటోపొడవుంగాన, కుడిగి వచ్చితి విన్మయపడి 

మనమున, 

- ఈనై న్యనిరోధంబున కిది నిమి త్తంబగునో యనిన శర్యాతి యప్పు డాపుట్ట 
1 నటీ లల కి యొద్దకు వచ్చి యందు, దపః క్లేశంబున. గృళత్వగ్భభూతళరీరు నతివృద్దు 
భార్గవుం గని నమస్కరించి యిట్లనియె, 

176. 

177. 

178. 

179, 

180. 

1. న కడువల్తీ -డ శ. 2, నెయ్యమ్మున నేర్చడక = ఇ. ఈ. ఐ* శ. మ, 

1. ద్యుతి యొకొ _ గ. ఘ. చ.రు.ఠ.ల. లి. సంభృత _ళ. మ. 

1. శొవ్వించిన = జో. ట. శ; (గొవ్వించిన - ఆ. జ; [దోవించిన - ఈ. ల, నయ్యెం 
గాక యని వగచి _ ఇ. ఈ.రయు.ఠ.ల, లి చింతా కాంతుడైై = అ. ఆ. ఈ. 
ఎ. ఐ. రు. త. 

- లట్టవ్లై - ర్సు. ఈ. అ; లై రెండు మెరచుచున్న _ స యతి? 2. మెరచి _ 1 

ఊ. ఏ. జొ.యు.ద. ల, పుట్టవై -ఏ.డ.ద.శ,.వ. 4. తొవ్వించి జా, 
శ . మ గొట్టించి _ యు.5. పొడవు _ ఉ. ఊ. ఏ. ఓ. గ.రు. ఠ. డ.ల. శ. 
వమ. న; పొలువు __ వా. 

1. వద్దికి క. జౌ. క. ల. ల, దవఃశ్రేశత్వగస్లి శేష శరీరు _ ల. (a) య ® 



181. 

182. 

189. 

184. 
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1అమితంబగు *మీతవపము మ, హిమ యొటు6గక యిట్లుచేసె నిది దిని నహింి 

పుము దయ మశక్సైెన్యనిరో, ధము వాపుమ యొజుకగలె 

తరుణులు ధరణిన్. 

. అనిన భార్షవుండు కరుణించి యతిశయరూసయౌావనగర్విత మైన యాకన్యకం 

బర్మిగహించికాని శేసహింప ననిన శర్యాతి తనకూంతు నమ్మునివరున కిచ్చి 

నిజనై న్యనిరోధంబు. బాచికొని చనిన. 
| 

. పతికి బరమభ క్రి. బరిచర్య సేయుచు, 1నానరంగా సుకన్య యుండునంత 

నాలతాంగికడకు *2నాశ్విను లేతెంచి, తమ్మెఆఅుంగం జెప్పి దాని కనిరి. 

. అవ్వా నీవవ్వనికూ:తుర వెవ్వని భార్యవని యడిగిన నేను శర్యాతికూంతుర 

భార్గవుం డయిన చ్యవనునిభార్య ననిచెప్పిన విని వారలు నగి యక్కాటా 

యిట్టిరూపవిభవంబులు వడసి కామభోగ బాహ్య డయిన వృద్దు "భార్గవుని 

వరియించి నీీజవ్వనం జెల్ల వృథచేసి తింకనై నను నీవ యోరూపంబులకుం 

దగిన వరీవరియింపు మేము వాని. దెచ్చెద మనిన *నప్పలుకులు సహింపక 
ర్ సుకన్య యాళశ్వినుల కి ట్లనియె, 

. చ్యవనునందు నాకు సంతత పీతియె, యుండ నిట్లుపలుకు టుచిత మగునె 
యని 2నిజేశ్వరునకు నప్పుడ వారల, పలుకూలె (గ జఇప్పెం బంకజాడీ. 

యు 

184. 

185. 

1. అమితమగు నీదు - యు. క.న. 2. నీతవము - గు. తి. 

1. తమింప _ వా. 

1. నొనరనా __ ఎ. వ. జరు. 2. నశ్వినులు వచ్చి త మెలిగ జెప్పి దాని కిటు 
లబ 

1. భార్గవు వరియించి _ పెక్కు (పతులు. 2&2. యవ్వనంబేల _ అ. ఎ. ఐ. ఓ. 

జ. రు; జవ్వనం బేల = ల. లీ. వరియింపు వాని = ఎక్కు (ప్రతులు; వరియింపుము 

వాని రు. 4. నప్పులుకులవలన ' ననాదరంబు చేసి వారల కి ట్లనియె __ ఈ. 

ఐత. ల్, సుకన్య యిట్లనియె కొన్ని పతులు, 

1. పలుక నుచితమగునె=చ. ల. &. మునీశ్వరునకు-కొన్ని (పతులు. లి. లెల్ల జెవె 
ఒ. రు. ల. స; రూపుజివ్చె - ద, 
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186. వ. చ్యవనుండు చానిపతి[వతాత్వంబునకు 1నంతోసిల్లి వారల పలుకుల కొడం 

బడుమని పంచిన నది పతిచేత ననుజ్ఞాతయి చని *నాకు నవయొవనవరుం 

గావింపుం డనిన నాశ్విను లప్పు డక్కొలను సొచ్చిరి భార్గవుండును వారితోడ 

సరః పవేళంబు నేనె నిట్టమ్మువ్వురు నవయౌనులయి నుకన్యకడకు వచ్చి నిలిచి 

మాయందు సీవలచువానినీ వరియింపుమనిన నది తనపతిమైన 'భార్లవుని 
వరియించె నంత నయ్యా క్వినుల కతి పీతుండయి చ్యవనుం డి ట్లనియె. 

- భ్యవనుం డాళ్ళితుల సోమవీథులం జోయటు. = 

సం. 8_ 12421 

ఏను మీకారణంబున నిపుడు లబ్ది, *యౌావనుండ నై ధన్యుండనై_ తి మిమ్ము 
సోమపీథులం జేసెద సురలీరాజు, నూచుచుండంగ శర్యాతిను కతువున. 

188. వ. అనిచెప్పిన నాశ్వినులు సంతసిల్రి యరిగి కిట శర్యాతి భార్షవు జరా ఖారపరి 

త్యాగంబు వీని విస్మితుం డై యల్లునిం ' గూంతుం జూడవచ్చిన నాతని 

నత్కృతుం జేసి భార్గవుం డి ట్లనియె, 

, విదితముగ నిన్ను. చేయిం, చెద. (గతువు ధరాధినాథ చేయుము నీక 

భ్యుదయంబగు సంభథారన, ముదయము సమకట్టు మనిన మునివచనవమన కొ, 

= అనఘు.డు శర్యాతి మఖం, బొనరించె విధి ప యోగయుతముగ నం దా 

శ్వినులకు సోమం వీ బో, యిన భృగుపు త్రునకు నలిగి యిం దుం డనియెః. 

- అనిన నిందువచనం జాదరింపక చ్యవనుం డాశ్వినుల సోమపీథులం జేసిన దాని సహింపక యిం(దుం డలిగి. 

వ, నా పలి నవయావనవరు౦ం గావింవుండనీన... 
ల. వలయు వాని _ ఈ, ఐ. త. శ, వ, 
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198. క. జృంభించి వ(జమె తిన, జంభాంతకు వ|జయుత *భుజా స్తంభము. సం 

2 స్తంభించి యతని: బటుసం, రంభంబున జంపం గడంగి *రా దాక్ళతితోన్. 

. చ్యవనుడు వేల్చిన నంేదు, దృవమయ్యె నపారిఘోరబలయుతుండు మహో 
జవుండు కీమదుం డనురాకనుు డవసోచరద్యుచర భీకరా కారుండై. . 

. 'ఇట్టుద్భవించి దశసహ సయోజనాయామంబులై న బాహుదండంబులయు 

' శత యోజనాయామంబులై న శిచతుర్గంష్ట )లయు దశ యోజనాయామంబు 

లైన *దశనంబులయు శశీరవిమండలసద్భృశంబులై న నయనంబులయు. 

గాలాగ్ని సన్ని భం”జై న వక్తంబును దిగ్భ్ఫూనభోభాగసంకటంజై న శరీ 
రంీీబునుందోడ భూమినొక్క-నానువును దివంబుీను నొక్కే*వానువుగా 

వదనగ హ్వూరంబు దెణచి జగజ్జన**సం[ తాసనవ్య]గసంచలనంబై న దీర్హ జిహ్వ 

నధరోష్టపుటంబు నాకుచు నత్యు[గనాదంబున దిక్కులు వచ్చుచు వచ్చు 

మవోారాతనుం జూచి సురేం[దుండు 'వెజచి భార్గవ స్తంభితభుజుండు గావున 

వాని నెద్దియుం జయ నెరక చ్యవనునొద్దకువచ్చి కృతాంజలియె మునీం[ దా 

నీత పోవీర్య + మహారంభ ౦బు మిథ్యయగు నే యాశ్వినులు నేండు మొదలుగా 

సోమార్షులగుదురు నీవు నాకు. |బసన్ను ండవై "ేకమింపు మనిన. 

199. 

194. 

1. భుజ స్పంభంబున్ నృంభించి - కొన్ని (పతులు. 2. స్తంభింప'వేసి యతిసంరం 

భం జొ. లి. నతి _ కొన్ని [పతులు. 4. రౌ[చాకృతియై - కొన్ని ప్రతులు. 

1. దుద్భవించె కృత్యకు డపారబల -_ -పక్కు (పతులు; దుద్భవించె కృత కుం డపార 

బలయుతుడు -- యు, స; దుద్భవించె గృత్య య (న) ని వార్య బలయుతుడు _ న. 

౨. భూరి _ ఇ. ఊ. ల. లె. మధుండు -- పెక్కు (పతులు. b&, చరత్థచల = ల. 

1. ఇటుదయించి - ఓ. గ. ఠ.డ. ల. £. నాయమానంబులై న-అ. గ. 8. చతు 

గళ దంషిలును - డ; చతుర్దంష్ట్రములును - కొన్ని (పతులు. 4. దళనంబు 
a లు ద టట 

లయు - పెక్కు. (పతులలో లేదు. 5. నూర్య - కొన్ని (పతులు. 6. కాలాగ్ని 

సన్నిభం - సెక్కు [పతులలో లేదు. 7. కైన వక్త్కంబు - సెక్కు (పతులలో 

లేదు. 8. బుతోడ - ల; బుతోడన - ఠ. 9. న - చెక్కు. [పతులు 10. వానువు 

నుంగా - కొన్ని (పతులు. il, సం[గనన = స్క [గసన - పెక్కు (పతులు. 

19. [వయ్య నార్చుచు = ఘ.ళ. 15. మావోత్మ్య్యంబు - ల; మవాత్వంబు - థ్ 

శ. మ. 14. తమియింపుమనిన - ఆ. ర్లు. డ; రశీంపుమని - ఇ. ల. 



శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
సీ 

మునినాథు నలుకతోడన, యనిమిషపతి వ జయుతమహా*భుజసం స్తం 

భన 2ముడి? నంత భృగునం, దను వీడ్కొని యిందు(డరిగ. 
దనపురమునకున్ . 

అమ్మదరాతసుండు 1నాకణంబ *చ్యవనునువచేశంబున మద్య స్త్రీ మృగ 

యాతంబుల నా|శయించె నాశ్వినులు సోమపీథుల్లై దివంబున కరిగిరిట 

భార్గవుండై న చ్యవనుండు దనతపోమవా త్త పంబూోనందు( |బికాళింప( 

కేయుటంచేసి నాటంగోలె నది యార్చీకపర్వతంబు నాంబరగ నని 

రోమళుండు సెప్పి న నందుల. బుణ్యసరోవరంబునం గృతస్నానులై పాండవు 

లరిగి యంత శంతను శునక నరనారాయణ విధాతృతపో వనస్థానం బై "దేవర్షి 

| నివాసంబై న సె ౦ధవారణ్యంబునం జం దోసరోవరంబునందు రోమశ 
రా 

నియు క్తులై "చరువులు చేని యతిథులం బూజించి చని యమునాదిం గని 

రంత వారలకు రోమశుం డి ట్లనియె. 

వ యొాంధాత్య చరి/తమయు 2 

f 

సం, ల ౬ 125 _ 22 

ఇది యమున యనుమవహోనది, (తిదళనదీ*నిభము దీనితీరమున జగ 

ద్విదితుండు *మాంధాతృండు సం,పద6 |గతువుల( EEX దొల్లి 

| క. ' బహువత్సరముల్ . 

అనిన కేమాంధాతృజన్మంబును వానిచరితంబును వినవలతుం జెప్పు మని 

యడిగిన ధర్మరాజునకు రోమళకుం డి ట్లనియె.. 
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196. క. 

197. వ. 

198. క. 

199. వ. 

196. 

197. 

198 

199. 

1. భావో _ జా. క. చ. జ.ద. 2. మానె- ఇ. గ. 

1. నతణంబ = "పెక్కు (పతులు; తత్త ణంబ = మఘ. ల. 2౨. చ్యవను నుప దేశంబున = 

కొన్ని (వతులలో లేదు. శి. కెట్లు - పెక్కు (పతులు. 4. బిందు _ చెక్కు 

(పతులు. ర్, దేవర్షి నివాసం బైన = వెక్కు [(పతులలో లేదు. 6. నసరంబునందు = 

గ. ల; శరంబునందు = కొన్ని (పతులు. ' 7. స్నానంబులు = ఈ. ఐ. శ.ష్కు 

దానంబులు - ద. 8. చని - కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. సమము - ఇ. ఏ: ఓ. ల. లి, మాంధాతు -- చ. డ. 
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200. ఉ. 'వీకున నళ్వ మేధములు *వేయొనరించిన ధర్మశీలు(, డి 

201. 

ఇ్వూకుకులోద్భృవుండు బలవంతు( డనంతయశుం కడ-వార్యోపీ 

'ర్యాకరు. డుత్తముండు యువనాళ్వు. డపత్యము లేమింజీసి దుః 

ఖాకులు( డై [పధానవరులందు సమర్పితరాజ్యభారు. డై. 

- భృగునాశమంబునకుం జని పు_త్త)కాముండై చెద్దకాలం బమ్ముని నుపా 

సించిన . నయ్యువనాశ్వునకుం గరుణించి భృగుండు పు త్తకా మేష్టింజేసి 

యందు మం|తపూతజలపూరితంో బై పుత్రో ఏదయశకారణం బై న కలశంబు 

వడసి చానిిరతఉంచియుండ బుత్విజులం బంచిన, 

202. ఆ. రాతి జాగరణభర| శాంతులై వారు, నిదలేబొంది రంత నీరు వట్టి 
ధారుణీశ్వరుండు తన్మం|త్రకలశోద, కంబు లెల్ల. |చావెం గడుపు నిండ. 

208. వ. దాని నెజింగి భృగుండు యువనాళ్వుం జూచి నీకు( బుత్రార్థంబుగా మదీయ 
తపో+వీర్య*లబ్బంబై న యిమ్మం | తీజలంబు నీభార్య కీనున్న చో నీవధిక 

పిషాసోవరుండవయి యుపయోగించి యక ర్తవ్యంబు. జేసితి దై వకృతం 
బెవ్వరికి( దప్పి ౦వ నశకర్ణ౦బు దీనం జీని నీకు గర్భం బై యిం|దసనద్భశుండై న 

వుత్తుండుద్భవించు ననిన విని యువనాళ్వుండు దనపురంబునకు( జని 

యున్న ౦త నూ జేండ్రకు యువనాశ్వు వామభాగంబు భేదించుకొని బాలా ర్ర 

శేజుండై న బాలకుండు వెలువడిన నక్కొాడుకుంజూడ నిందుండీవచ్చి 

వాని వదనంబున నిజపదేశినిం బెట్టి యమృతమయం బగుదీనిం (దావుమనిన 

నిం|దువచనంబున నమరు లెల్ల నక్టు మారునకు మారీధాతృండను నామంబు. 

చేసి రట్టు సురేంద్రసంవర్డితుంేడై . 

200. 

201. 

208. 

208 

1. వీకను _గ. ల. శర; వీకువ న. కసం. బి. వెయ్యునరించిన . డ. 8. డపా 

రవీ -డ. 4. విద్యాకరు(డు = ఖ, డ. త. రు, 

1. వై - బైన = కనక కలళంబు ౬ పెక్కు (వతులు; బైన యొక్క. కలళంబు - 

ల; ఏ. రతీంచుకొని _ ఊ. క. డ. - 

1. బొంచియుండ - ఆ. ర్వు. శ. శర. వ. నూ. 

1. వీర్య - కొన్ని |వ్రతులలో లేదు. 2. లబ్దంబులైన - కొన్ని (ప్రతులు. 
లీ. జలంబులు - కొన్ని (పతులు. 4. వరవకుండవ్నై -భఘ.ళఠ.డ. ల్. గడవ - 

కొన్ని [వతులు. 6. డుదయించు = చెక్కు. (పతులు. గ బాలుంజూచి పోవ. 

కొన్ని (పతులు; బ్బాలునింజాడ - ల. ర. వరతెంచి = కొన్నీ | పతులు. ఏ ఛాత 

యను - ఈ. ఐ. రు. త.డ.ల. 10. రైన- ఇ. ర. డ.ల. 
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.204. తే. 

" ల05. వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

ఛ్యానమా తనచేసి వేదములు నర్వ, శా, న్త్రములు ధనుర్వేదము సకలదివ్య 
నాయక | పయోగంబులు 'జటవచ్చి, పొంచదె మాంధాతృ. (దిభువన 

*పూజ్యునొవ్న. 

మజియు నమ్మాంధాతృండు మహేం|దుచేత మహామహీరాజ్యంబున కఖి 
పిక్తుండై చ|కవర్తియె క కునర్ధాసనం బెక్కి కయాజగవం బనుధనువును 

దివ్యాన్త్రంబులు నభేద్యకవచంబును ధరియించి నిఖలలోకతై. (తుండ 
నంపూర్త శృ దతీణ[కతువు లనేకంబులు చేసి పద్మసంఖ్యలు గోశిదానంబుల 

(బావ్మాణులం దనిపి నిజశాననంబున (బజల నెల్ల నిలిపి. 

206, మఛ్యాక్కర. 

207. వ. 

౨08. క. 

భూమి కనావృష్టి మైనం గడునల్లి పురుహూతుతోడ 
ఖీమసం | గామంబుం జేసె. దనదివ్యపృథుసాయకముల 

సామజావలి నేయునట్లు మేఘునంచయముల చేసి 

భూమికి, 1సరియించె వర్ష ములు జేసస్యముల్ వృద్ధింబొంద. 

ఇది 'యమ్మాంఛాత్ళ చేవయజనస్థానంబు మణీ యిక్కురు కే |తంబునందు 

సరస్వతీతీరంబున సోమకుండనుేవాండు యజ్ఞ ౦బు౭జేసి ప్ర పుత్త త్తృశతంబు( బడ సె 

. ననిన నది యెట్లని ధర్మజుం డడిగిన రోమశుం డె టనియో్ 

= సోమవం డను రాజుర్డి బరి(తీయు *= 

సం, ల. 127.2 

సోమకు( డను రాజర్షి మ, హామఖ మొనరించి జంతు డను నొక్క నుతుళా 
భూమీళ పడసె నాతని, భామలు నూర్వురును గొడుకు. బరమ పీతిన్ = 

204. 

2 పూజ్య తేజు = వెక్కు_ (పతులు; పూర్ణ "లేజు = 

205, 

206. 

207, 

f 
షే జక్కవచ్చి - "పెక్కు (పతులు; జంటవచ్చి = ఏ. ఓ. జె. ఘ.ల; జుట్ట - జ, 

న 

జె, ద. ట, 

1. యజగవంబు = ల; యజగరంబను = సెక్కు (వతులు 2. సవా[సంబుల నిచ్చి లు 
“వెక్కు (పతులు; సవాసంబునిచ్చి = అ, 

1. వర్ష ముల్ గురియించె _ చెక్కు. పతులు; వర్షములు గురినెను - ల. ౨. నన్య 
ములు" వృద్ధిబొంద - ల. 

1. రాజు ౬ ెక్కు_ (వతులు. | 



200. క. 

210. వ 

911. ఆ 

919, వ, 

818. శే. 

914, వ. 

ఆర జ్యపర్వము లా తృతీయాశ్వాసము 243 

తమతమపుత్రు (డకాC జి, _త్తములం చేకొని దయం బృథగ్భావము లే 

కిక ముదంబునం చెంచిరి లో, కమున' జనుల్ చోద్యమందయగా+ 

గడు వేడ్కన్. 

. ఒక్కనాం డబ్బాలకు కురువు చీమ గుట్టినం దద్వేదన నహింపనోవక యేడ్చు 

చున్న వాని కడకు దల్గులంద జు. బటి తెంచి 2 యేడ్చిన నయ్యా కందన 

ధ్వని విని సం భమించి సోమకు౦ డంతఃపురంబునకుంజని కొడుకు నూార్చి 

'నథాస్థితుం డై మంత్రులకు బుత్విజులకు ని ట్రని యె. . 

. కోరి యొక్కకొడుకు. గొడుకుంగా నేనెట్లు, నమ్మియుండనే ర్తు నాకుసతులు 

శతము గలిగియుండ సంతాన మల్పమెై, యుినికి మీకు జూడ నుచిత మగునె. 

అనిన "వానికి బుత్విజు థి ట్రనిరి. 

ధరణినాథ నీ'భార్యాశతంబునందుః, బరగ నూర్వురు పుత్రుల బడయ నీకు 

నథిమతంబేని( దగు. దగదనక నీవు, కడంగి మాచేయంబంచిన |క్రతువుసేయు. 

ఈజంతుం *బశువుగా వధించి తద్వపాహవ్యంబుల వావ్యవహునిం దనిపిన చాన 

నీనూర్వురుభార్యలకు నూర్వురు కొడుకులు పుట్టుదు రం దగజుండై న 

జంతుండు శ*సౌవర్ణ లక్షణలకితోసవ్యపార్ఫ్యుండై యుదయించు నని చెప్పి 

బుత్విగ్ీజులచేతో సోమకుండు ననుజ్ఞాతుం డై. 

208. 

210. 

218. 

814. 

1. పుత్రుడుగా - (పౌ. 2, కేకొనుచు జెనిచి దయును బృధగ్భా= ఈ. ఎ. వ. 

ఐ. క. రు. త; జీకొనుచు బనిచి దయవేరగు భావము = జొ. భీ. కయ్ 

ముదమున - అ; కముదమునను -త,.యు. 

1, యొద్ద - ఎక్కు (పతులు. 2. యేడ్చుచున్న = కొన్ని (పతులు. వ్, సం|భ 

మించి - కొన్ని (వతులలో లేదు. 

1. భార్య శతంబు = వొ; భార్యాళతంబు = కొన్ని (పతులు. 

1. జంతునుం - ఠ; జంతునిం =. ఆ. ఐ. ఏ. వశువధియించి - ఎ. డ; వశువరించి = 

ఉ. ఊ. ఘ.ర్వు. లి. నువర్ణ -ఘుచ.ద. 4. సౌమ్య ఎడ, ర్. జుండు - 

వా; జులచేత _ డ. 6. సోమకునిచేత _ వా. ' 
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215. క. తనయురేబశువజిచి తద్వపం గొనివేల్చినం జాచి కీయా _ర్తకుర రీనాదం 

బుని నేడ్చిరి కడుకనడలు గ, దనుమధ్యలు నూర్వురును నుతన్నే వామునన్. 

క. ఇమ్ముగయేదద్ధామా ఘా, అమ్మున గర్భములు దాల్చి నాతులు నవమా 
సమ్ములునిండుడు. గనీరి ము, దమ్మున జంతు[పముఖీనుత | పకరమ్మున్. 

217. వ. అందు జంతునకు నందజు నెప్పటియట్ల తల్టులు!సమ న్నే వాలై యుండం 
బుత్రులు నూర్వురుం బెరి(గి సమర్థులె "యున్న య బెద్దకాలంబునకు బుత్విజుండు 

పరలోకగతుండై ఘోరినరకానలంబున నెరియుచునుంజె నంత సోమ 
కుండును దేవాత్యాగంబు సేసి *ఉయమరలోకంబున కరుగువాండు ముందట 

నరకానల 6పచ్యమానుం డయ్యెడు బుత్విజుం జూచి యిశ్తేల శ్రీవ 
దుఃఖోపవాతుండ వై_తి వని యడిగిన వాం డి ట్లనియె, 

218. ఆ. అవనినాథ నీకు నార్త్విజ్య మొనరించి, చూ వె యిట్ట నరక ీీ ప-వకమున' 
బడినవాండ నీకు శీబహుపుణ్యలోకముల్ , *గలవు నన్ను € గావవలయు. గరుణ. 

215. 1. తనయు విశసించి _ పెక్కు. (పతులు; తనయువధియించి - డ; తనయు బకువ 
అచి - ఠ; తనయుం బకువుగం దద్వప - న. 2. యార్తి గూరిన _ చెక్కు[పతులు. 
లి. నరచిరి = ఏ. ఓ. క. గ. జ, స్మ వగచిరి - డ. శ. నడలుచు - ఎ. యు. ద. 
శ. ప. స్వ నడలున - కొన్ని (పతులు. 

218, 1. నుతధూమా _ న. ఏ, నిండగ = ఓ. శ, వమ; నిండుగ న; నిండంగనిరి _ క. 
శీ, కత __ చెక్కు (పతులు; నుతశతమంతన్ _ జ్యో; (జంతుముఖనుత) ఛత[పకరం 
బున్ _డ.స. 

217, 1, సంన్నేవాలై _- డ; నతిన్నేవాంజై యుండ = గ. ' బి యుండ = ఓ, జొ. డు లీ. నరకంబుల ౬ క 4, యమలోకంబున _ ఠ; అవరలోక _ ట; యమరలోకవ 
థంబున _క.చ. ట. వ ముందట = కొన్ని (పతులలో లేదు. 6, దందన్యా మానుండ . ఆ. ఆ. ఈ. ఎ. ఐ, శ్ర, మ; పీడ్యమానుండ = ఇ. ఊ. గ.ర్వు; తప్య 

818. 1. నట్టిపాతకమున నరకమునకు _ చ; చూ వెయేను నిట్టి చోటనుండ 
[పాన నియమమునకు విరుద్ధము, ఏ. పాతకమున _ ఊ. క. చ. 8, వరము 
లోకంబులు రు, 4. గలుగు ఖు క, 
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219. వ, అనిన సోమకుండు ధర్మరాజు పాలికిం జని తచ్చాసనంబునం బుణ్యలోకం 

221, 

బులకుం బోవుచుండి యిట్లనియె. 

. నాకారణమున బుల్విజు డేకాంతమ నరక గతికి నేగాను వానిం 
దోకొని పోయెద నని శుభ, లోకంబున కరిగె | దిదశలోకిస్తుతు(డై. 

వ. ఇట్లు యజ్ఞ పుత్రం జైన సోమకుండు దన తపోయజ్డ ఫలంబున బుత్విజు 

నరకవిము కుం జేసి పుణ్యలోకగతుం డయ్యె నిందు దొల్లి |పజాపతి సవ్శాస 

వార్ని ర్త ంబె న ేయిష్టాక ఖశంబను స తయాగంబు. జేసె ినాభాగుండై న 

యంబరీషుం డిందు యజ్ఞ ౦బులం చేసి పరమసిద్దికిరోజని యె నిడి నవహుము 

యజ్ఞ దేశం విందు దశపద్భ్మసంఖ్యధనంబుల నాతండు సదస్యులం బూజించె 

నిది సార్వ భామయజ్ఞ స్థానం బిది యయాతి యజ్షాయతనంబు వాని గనవనం 
బున కిం|దుండు వచ్చె నిదీరామ;వాదం బిది నరనారాయిణా|ళమం బిది 
కి ప్టఖావతరణం బను యముచా తీర్థం విందుడేవతలును బుషులును సారస్వత 

యాగంబు౬ జేసి రిది దేవర్శి మైన సంవ రుచేత రడితం బిందు భరతుం డనేక 
యాగంబులు సేసి సర్వలోకంబులుంీజూచె నీవు నిందు. గృతస్నానుండవె_ 
సర్యలోకంబులుం 0ాశతు మనిన ననుజసహితుం డై ధర్మతనయుం 

డర్తీర్ణంబున స్నానంబు6 జేసి రోమశున కిట్టనియె. 

222. శా. 'దేవర్షి *ద్యుచరాహిలోకములు నాదోత్యాశ్వినీలోకముల్ 

'దేచాధీశ్వరు( జూచితిన్ మజియు నద్దే వేం[దునొద్ద౯ సగాం 
డీవో ద్రామమహాళుజార్షళు. గిరీటి౯ సవ్యసాచి జయ 

(శివి భాజితు. బార్జుంజూచితి జగ ల్సేవ్యా మునీందో త్తమా. 

219, 

220. 

శీ2|, 

222, 

1. యమధర్శ = ఈ. డద, 

1. మునకు = కొన్ని (పతులు; మునకు నేగెడు - రు. త. శర. క. లక, డ. ల. 
వ్, నుతుండై = ధర, 

1. యిష్టికియ = ఠ. శ, మ యిష్టపీతియను - డ; యిష్టకృతి - ల. కొన్ని 
(పతులు; యిష్టి[కతువ - కొన్ని (పతులు. ౨. సృతంబు = ఊ. ఘంచ. క, 
శీ. నాభాంగాంబరీషులు = కొన్ని [వతు లు. శ. జనిరి చెక్కు |[వతులు. 

5. సదనంబున- పెక్కు (పతులు. శీ. యింద = ఈ. ఐ. త. 7. ణస్థానంబు = పెక్కు 

[వతులు, రి. దవావతరణంబి=ఇ. ఎ. ఒ. ఘ, ద. ర. ల; దగ్దావెతరంణంబిడ .ష. 

9. జాూడంబడ"ె నీవును = కొన్ని (ప్రతులు; జూతనిన _- ఈ. 10. జూతువనిన _ 

కొన్ని (పతులు. 

1. ద్విజరాజ -- చెక్కు (పతులు. 2, త్యాశ్విలోకంబులున్ _- చ= ఠఈ స, 



శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
వూ 

. అనిన రోమశుండు వెండియు ధర్మరాజున కి ట్రనియె. 

ఇది దతుమఖస్థానం, బిదియు సరన్వతి యనంగ నిల బరగు మహో 

నది యిందు. (ద్రిదళతతితోం. [దిదళ జ్యేష్టుండు నే నె సెం దివిరి మఖంబుల్, 

. ఇది పంచ యోజన పమాణంటబైన 1 పజాపతి యజ్ఞ వెది యిందు దేవా 

త్యాగంబు 2-దసి మర్త్య లమీ ర న్రత్వంబుం జొందుదుగు తొల్లి సరస్వతి 

కనిషధచదేశంబున భూమి సొచ్చి రయి చ్చమసో ద్భేదంబునందు. గానంబడియె 

నిది సింధుతీర్థం బిందు లోపామ్ముద నగస్తు గండు “పతి గహించె. 

ఇదియు విష్ణు పదంబు చా నిది విపాళ, 2యిదింయు( గాశ్లీరమండలం 

విది కీవితన్త 
. మిదియు మానసద్వార మిం దిందువంక, పరశురాముండు మును 

248 

228. వ 

బీలిక. క, 

బి25. వ 

226. శే, 

227. వ, 

హాంనపథముం “జేసి, 

౨ బి యను రాజుర్లి భరి [తంబు రోయవండు ధభర్యురా జదునథం డొన్నులు వ్ 

సం. 8. 130. 15 

ఇకొ్కాలనం జె &_|తమాసంబునందు మహామునులచేతం బూటదితుండ [ద కేయుమూ 

సహితుం డీశ్వరుండు వారికిం (బత్యమం బగుటయు నరుంధతీనహితుం డై 
వసిష్టుం డిందుల వసియించె నిది భ ఎగుతుంగం బనుపర్వత ౦ బిందు కి నుశినరవతి 
శిబియనువా(డు దొల్లి యజ్ఞంబుసేయుచున్న “నిం దాగ్నులు వాని 

926. 

టగా 
2౨97. 

1. త - = మి డు. [వతులలో లేదు. ౨, చేసినవారలు _ అ. ఎ. డ, శీ, ర్లు 
లగుదురు _ ఏ, ఓ; _ర్హర భావంబు బొందుదురు _ క,ట. డు; _ర్యభళవనంబు = ముం చ్; భువనం. బందుదురు - ఘమ. ఈ. 4. నిషాదజ్వేషంబున - చ, ద, నిషాద 
దేశంబున - జ. క.-గ. నిషాద వేషంబున _ జ. మ. ర్, యిచ్చట చమసో చ్భేద -ల 6. పర్మిగహించె _ పెక్కు. (పతులు. 

1. వథంబు _ ణి, డ. బి, మిదియు —-ర్షిత, డ,. ల. యశ న __ ఓ. రు 
నిర_న్ల _ ఇ, వ 

- 

1. యీోళ్వరుండు -ఆ.ఘ.ఠ.ద. ల్లి, బైన నరుం_డ. లి. నౌళీనరుండు శిబి _ శ. మ; నౌళీనరపతి _ కొన్ని (పతులు. 4. నిర్యచాగ్నులు _ కొన్ని [వతులలో 



228. 

229. 

280. 

281. 
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మవోగులాంబు లెటుంగ వేయి యిందుండు రశేనంబై. న నగ్ని కపోతంభై. 

శ్యేనభంయంబునం బజతెంచి శివిమజువు సొచ్చిన దాని *నెగిచికొని శ్వచ్చి 
"శ్యేనంబు శివి కిట్టనియె. 

నిమ్న “నత్యధర్మనిర్మలు( గావిందు, *నట్టినీకు బాడియయ్య *యిప్పు 

డలిబుభుతితుండనై యున్న నాకు న్యాహారవిఘ్న మిట్టు లాచరింప. 

॥ సర్వభూత ంబులు 1వావోరంబున జీవించి వివర్చిల్లు నిది కినాకుభ క్యుంబు గాని 

నాండు బుభుతావేదనం జేసి | పాణవి యోగయేబగు నట్లయిన నాపుత్తు 9లు 

భార్యయు జీవింప 5 నేర రొక్కకపోతంబు రథజించి చెక్కు జీవులకు హింస 

“నీయుట ధర్మవిరోధంబు. వి 

. 'ధర్శజ్ఞకై న పురుషులు, *ధర్మువునకు బాధసేయు కిధర్మువునై నన్ 
ధర్మముగా మది దల(పరు, ధర్మువు సర్యంబునకు హితంబుగ వలయున్. 

. ఇక్కుపోతంబు నాకు “వేవవిహితంబై న యాహోరంబు “శ్యేనాః కపో తాన్ 

*ఖాదయ న్స యనువేదీవచనంబు గలదు గావున “*దీనినాకునావోరంబుగా 

నిమ్మనిన దానికి శిబి యిట్లనియె. 

280. 

291. 

లేదు. ర్, 'శ్యనంబు నగ్ని కపోతంబునునై_ కపోతం బా శ్యేనభయంబున = ల. 

6. నెగచి _ ఈ. 7. వచ్చిన శ్యేనంబు ఎడ. 

1, నిత్య సత్య నిర్మలు = కొన్ని (పతులు; సత్య నిత్య నిర్మలు = శత, వమ. న. 

౨, ననఘనీకు - ఆ. ఈ. ఎ. ఐ. జె. రు. శ,షు,న. కీ. యివుడునతి _ కొన్ని పతులు. 

1. నావోరంబున = "పెక్కు (పతులు; నావోరంబునన = ఎ; నావోరంబునంద - వ. 
ఓ. జ. రు; నావోరమంద = ల; నావోరంబునను = వా. 2. వర్తించు - పెక్కు 

(పతులు. లీ. నాకావోరంబుగానినాడు = ఇ. రు.ల. 4. బైన =కొన్ని (పతులు. 

5, నేరరణగుదురు ఎడ. 6, జీవంబులకు = వా. శ. పష; జీవుల కహితంబు = ఓ. బొ.జ,డ. 

1. ధర్మాత్ములైన ఇ. 2. ధర్మమునకు = కొన్ని (ప్రతులు. లి. ధర్మువు నెల్లన్ = 

ఎ. ఏ. ఓ. ప; ధర్మవు నెందున్ = ఆ.శొ. ఘ.ద.డ,శ,మ. శ్రీ, ధర్మవుగ నెందు _ 

ఇ. ల; థ ర్శవుగా నెద = పెక్కు (పతులు; ధర్మువుగ నెడ్డ = స, ర. 

1, దేవ హితం _ కొన్ని (పతులు; ద్రవ విహితంబున నావోరంబు - ఠ. 2. బాధ 

యని. ఆటడ్క వేధయ ని = రక, ఇ; ఖాద న్ని = లు, ఏ. వచనంబునుం 

గలదు-ఠ. 4. దీని నావోరంబుగా=- వా. ర్. దానికి కొన్ని (వతులలో లేదు. 



శీ శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

282. శే. | పాణభయమునవచ్చి యిప్పఊినన్ను, నా శయించె నా।|శితు నెట్టి 
2యధముడయిన 

విడువడిడనినను నేనెట్టువిడుతుదిని, నా|క్రితత్యాగమిది *ధర్మువగునె చెపుమ. 

252, వ. నీవు పడివయ్యును “ధర్మ మెణింగినట్లు పలికితి శరణాగత పరిత్యాగంబు 

కంచు మిక్కిలి యధర్శం బొం డెద్ది నీయాంకలి దీననకాని *యొంట నువ 

కమింవదే నీయత్నం౦ జాహోరార్థయీబేని యిప్పుు డివ్వనంబున మృగమపాష. 

కక్షరా వాఖగమాంనంబులు దీ్నికంశు మిక్కిలిగా. బెళ్లైద నిక్కపోతంబు 

వలన యా[గవాంీబుడుగుము దీని నే నెట్లును విడువ ననిన శనం బిట్లనియె. 

అ, నాకు విహితభతుణం'బిది యిప్పతీ బూని£-కావ నీకు బుద్దియేని 

యవనినాథ చినియంత *నీమాంనంబు, దూ(చీనాకు. బెట్టు తొలంగ కిపుడ. 

295. చం అనిన నన్ను గహించితి మహావిహగో త్రమ యంచు నంతసం 
బున శిబి "తజ్జ ణంబ “యసిపు| త్రిక నాత్మళరీరక_ర్హనం 
బనఘుడు *నేసిచేని తనోయంగమునం గలమాంన మెల్ల( "బె 

ట్లైనను గపోతీభాగమ కడిందిగ కడిందుచు నుండె “నత్తులణా, 
సు 

1. నాక్రయించెను నా|శితుడధముడై -డ. 2. యధముశై న విడువ రాదన నే నెట్లు- 
ఈ. త. లి, డనిన నేనెట్టులు = కొన్ని (ప్రతులు. 4. ధర్మమగునె=కొన్ని (పతులు.; 

ష్ 1. ఛర్చ్ము వెరింగినట్టు _ సెక్కు వతులు. 2 త్యాగంబు నేయుటకం్చు - వా! 
త్యాగంబు సేయుట కంచు = వా; త్యాగంబున కంచె = ఈ. ఐ.త, శ. వ, 
లీ. యొంట దీరచేని ౬ వ. ఓ;  యొంట నుపశమిల్ల __ చెక్కు (పతులు; మరి 
యొంట _ ల; యొంటనుపశ మింప దేని దీని తదర్గంబు నావోరొంబు లిచ్చెదం జనుమని 
యెనిప్పుడ _ డ. 4. బయ్యెనేని _ కొన్ని "పతులు; బయమేని నివుడ _. ఠ. 
ల్. వరాహంబుల -- వెక్కు (వతులు; వరావా మాంసకంబులు మిక్కిలిగా - ల. 
6. విడువుము _ ఆ. ఆ. ఎ. జొ. గ. 

+ బగునివ్వజీ - ఇ. ఎ. అ. లి, నీకు కావబుద్ది యని - కొన్ని [వతులు. లె. మాం 
ఇబును దూచి _డ, క్త, పెట్టు నాకు తొలగకివుడు -_ సెక్కు (పతులు, 

తల్, 1. యకణంబ. . శరీర మెల్ల నయ్యవఘుడు చెక్కిచెక్కి కలయంగము లందలి మాంన 
మెరి - జొ 2 యనివృత్తికనాత్మ _ ఈ. శ, చేసియంత దన _. ఊ. ఈ; చేసె 
సా డదు 4. యంగములిం _- చా; యంగమునం = వెక్కు [పతులు ర్, భాగము. 

కొన్ని [వతులు; థారమ _ క, గ్ర, డిగుచునుండె _ ఇ. ఎ. వ. ఓ. గ. ల. న. aed 1..నంతటన్ ఎ, వీ, ఓ. గ, రు, 



286. 

297. 
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క. దానీకి నచ్చెరువడి ధర, ణీనాథుండు తనువునందు నెతురు దొరుంగం 

వ, 

“దాన తులయెక్కె *నంతన్, వానిగుణోన్నతికి మెచ్చి వాసవదవానుల్. 

శ్యనకపోతరూపంబులు విడిచి "నిజరూపంబుల( జూపి నీిధై ర్య ర్యాద్ 
గుణంబు 3లనన్యసాధారణంబులు గావున నీకీ ర్తి నిత్యం బె_ శబ్ద[బవ్మాంబు 

గలయంత కాలంబును వర్తిల్లుచు నుండెడుమని శిబికి వరంబిచ్చి యిం|చా 
గ్నులు చని రిది యమ్మహోపురుషు “పుణ్యస్థానంబు ₹మజియు ననవరత 

5ఫలవృకుంబులు గలయిది యౌడ్డాలకియెన శ్వేత కేతుతపోవనం బిందు 

సరస్వతి మనుష్య(స్తీరూపధారిణియై శ్వేతికేతుని సేవింశె మాతుల 

భాగినేయులై న యష్టావకశ్వేతకేతు లింద యు గతవంబు( జేసి రనిన 

నం దషమ్టైావకుమాహోత్మ్యంబు వినేవలతు నని యడిగిన యుధిస్టిరునకు 

రోమశుంిడిట్లనియె( దొల్లి 18 యేకపాదుండను మునివరుండు తనవిచ్యా 

కోవిఖవంబున నుజాత యనుదాని వివాహంబై వనంబున ఘోరతపంబు 

చేయుచు ననవరతంబును శిష్యుల వేదంబులు చదివించుచున్నం బెద్దకా 

లంబునకు సుజాత ీగర్భిణియయైన(ం దద్గర్భంబున నున్నయర్శకుం 
డెక్కానాండు తండి క్రి ట్రనియె. 

236, 

237. 

1, గానత్తుల యొక్కుటయును వాని _ ద; చానత్తుల యెక్కుటయును - ఉ. ఠ. 
చానె తుల యెక్కి నందగుచాని-డ. £. నప్పుడు _ వ. న. 

9 

1, తమనిజ = వా; నిజ -- కొన్ని వతులు. 2, తై ర్యారార్యాది —_ కొ, జులు 

శార్యథైెర్యోచార - ఈ. ఐ..త. లీ. లివియనన్య ౬ కొన్ని |వ్రతులు. ఓ. గావున 

కొన్ని |పతులలో లేదు. 5. చుండెడమని _ వెక్కుప్రతులు; చునుండునని _ మ. 

6, యజ్ఞ - ఏ. ఓ. 17. మరి యీయనవరత _ వక్కు (పతులు. 8. ఫల వృతం 

బుల యది _ ఠ; కుసుమఫలం - ఎ. ప.ఓ. లి. యౌధ్రాలకుం డైన ఊఉ. క, 

10. కేతుసేవించె -. కొన్ని పతులు. 11. వలతుం జెప్పుమనిన - డ. అ; వబతు 

ననిన నయ్యుధి -- కొన్ని (పతులు. 12. డిట్లని చెచ్చె _ వెక్కు[వతులు. 19.'యేక 

పూషుండను -- ఘ. ద. ఠ; కహోళుండని సంస్కృత భారతము -- న. 14. బలం 

బున -- వ. ఐ. ఓ. ల. 15. శిష్యులచే వేదంబులు చదివింపుచుండ బెద్ద-- ల; 

శిష్యుల వేదంబు చదివించు  వెక్కు_ |[వతులు. 16. గర్భంబైన జా. యు. 

ట. డ; గర్భంబున నర్శకుం డొక్కనాడు  ఠ. 
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988. క. 

లిలీ9. వ. 

240. ఆ. 

241. క 

బి49. వ. 

ప రతము శ్రీమదాంధ్ర మహాభా 

ఎన రోతమఖండు భోర్భురాజాశవ నోష్టావ(తచరితందు. చౌవ్నువీ == 

సం. 8. 182.8 

ఏ ఏజయబడక 2యుహోరా|తులు, వడి(గొని చదివింపనిట్టు వలయునేె శిష్యుల్ 

గడు నిద్రలేమి నెంతయు, జడమతులై_ చదువు దప్పం జదువుచు నుండన్, _ 

అని'యుపాలంభించి పలికిన నలిగి యేకపాదుండు నీవధ్యయనంబునకు 

వ[కంబుగాం బలికితివి గావున “నెనిమిదివంకలు గలళరీరంబుతో జన్నింపుమని 

కొడుకునకు శాపంబిచ్చిన. _. 

1అగ్నికల్పుండై. మహాత్ము(డు కడుపునం *బెరుంగుచుండె నంత సరసిజాజి 
(వసవకాలమైనంబతి కొక్కనాండిట్టు, లనియె | బసవీభారమునకు కీవెజచి, 

. ధరణింగడు. జేదవారును, బురిటికి ఘృతశతై లధాన్య"ములం 'ఇెచ్చెర ముం 
దర సం|గహింతు రవి మన, 2కరయగ నతిదుర్ల భంబు లర్థము లేమిన్ . 

పమిసేయుదు నెవ్విధంబున నీ పనవే క్లేశంబువలన( బాయుదుననిన ఏక 
' పాదుండు ధనార్థియయి జనక రాజుపాలికి. జని "వాని యజ్ఞ ంబునందు 

వరుణపుత్తు )౦డై న వందితో 2వివాదంబుసేసి 'యోటువడి కజలమగ్నుండై 
యున్న నిట సుజాత (వనూతియె యష్టావకుం గనియె6 *దత్కాలంబున 

1. యెడపకయ సర్వర్యాత్రులు - త; ఎఢడవడళ శర్వర్యాతులు _ ఠ; ఎడవడక యెల్ల 
రాత్రులు న; ఎడవకయు నర్జరా[తము = ట, ఏ నర్వరాతులు .. “వెక్కు. 

వ్, 

లైళ్తన్లీ 1, శ్లేశంబు వాయుదు క్ నూ, 

(వతులు; యవోరాాతము - ఊ, ఏ. ఓ. జ. నూ, 

1. యువలంభించి _ అ. ఉ, ఒ, జొ. ఘ, జ. ద. శ. మ, 2, న చేకపాదుండు _- 
కొన్ని (పతులు. 

1. అగ్నికల్పుడమ్మవోత్ము(డు కడుపులో. చెరుగుచుండుండంత _ వ 2. ఇరుగు 
చుండు __ ఉ; బెరుగు చుండ ఇ. 3. వేళయిట్లనియె. _ న. 4. కాలమునకు 
అ. స; భావమునకు _స. ల్. దలరి_ ఈ. ఐ.త.ట., 
1. ములు ముందర చెచ్చెర సం[గహింతు... పెక్కు (పతులు; ములు తగినవి చెచ్చెర 
సం[గ్రహింతు -ల.న. ఏ. కరుదుగ _ వా. 

2. వాదంబు సేసి = కొన్ని (ప్రతులు. 8. లజ్జా మగ్నుండై - పెక్కు (ప్రతులు, 4, దత్సమయంబున - కొన్ని (పతులు; . దత్సమ 



248. 

బితీషీ. 

బిషన్. 

246. 
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నుధ్దాలకుఖార్య శ్వేత కేతుర్గనియె నిట్లు మాతులభాగినేయు లిడ్డణు 
జ ఇళ్ళ న న 6 ' గ సవయస్కు- లై పెరింగి పం డెం డెం డ్లొక్క-ట నుర్రాలకు తో. జదివి యధ్యయన 

"శూరులై రందు. 

. తం[డియనుచు నుధ్రాలకు6 దనకు గరము, (పీతితో శ్వేతోశకేతుని (ఖాత 

యనుచు 

ననభఘచరితు( డష్టావ[ కు. డనుదినంబు, నొండెటుంగక సుఖలీల నుండు నంత. 

. ఒక్కునా' డుద్గాలకు కురువెక్కియున్న యష్టావకుం జూచి శ్వేత కేతుండు 

సహింపక నీవేల మాయయ్య కురు వక్కియుం జె. దీవు వోయి మీయయ్య 

కురు వెక్కుమని చేయిపట్టి యీడ్చిన నేడ్చుచుం దల్లికడకుం జని యమా 

వుం డి టనియె. 

. మాయయ్య యొవ్వ శెక్కడం, బోయిక సెప్పమనీ శతెల్లముగ నడిగి తవ 

(శ్నీయుతుండు దం డికడకుం, బోయెం దనిమాము నెయ్యమున 

దోడ్కొనుచున్. 

ఇ ట్లషావ (కుండు దానును శ్వేత కేతుండును జనక రా జుయట్ఞ ౦ంబునకుం జని 

యందు డె వారిక నివారితులె. మూశాోంధబధిరవంగుగ స్రీ! బావ్మాణ నుప 

వేళంబగు చున్న యీరాజచ్వారంబున మమ్ము విద్వాంసుల (బావ్మాణుల 

చేల *వారించెద రనిన దౌవారికుం డిట్లనియె. 

248. 

244. 

24. 

846. 

కాలంబున = ఉ. ఇ. ఒ.ల. 5. గాంచె = వ. ఓ. ల; [బసవించె = ఈ, ద,ట. 

6 తోగూడి చదివి -అ. 7. శూరులై న నందు _ పెక్కు (పతులు. 

1. శేతుండు = ఉ. ఓ గ. 

1. వెక్కితివి పోయి -ఘ.ట. ద; వెక్కియుండెదు పాయుము మీయయ్య - ఆ. 

ఆ. ఈ. ఎ. ఐ.యు. త. ౨. కురువున నుండుమని - ఘ.ట.ద.ళ. వ; కురువెక్కి 

యుండుమని ౬ కొన్ని (పతులు. 

1. బోయెం జెప్పుమని - ఈ. త. శ.వ. 2. యల్లు = జా, 

i, శ్రీ బాల [చావ్మాణ - ఈ. ఊ,. ల, 2, వారించితనిన వా; చవారించెద 

రనిన - చెక్కు ప్రతులు. 



248. క 

249. వ. 

550. em 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Yu 

. అలభఘులగు వృద్దవిద్వాం, సులకు మహో !ీయాబజ్డి కులకు( జొౌర*నర్హం బై 

విలసిల్లు యజ్ఞ సభ సొర్క శివలవదు చను. డీరు చిజబుతీవారల రనిన్. 

. అలయక' యేండ్లు గడుం బె కులు జీవించుట నర గలుగుటయుం దగువృ 

ద్దుల లత్షణ మే జ్ఞానము, శి~లజేనిన్ బాలు డయిన. గడువృద్దు మహిొన్ : 

క తాధ్యయనశీలుండై 2యాచారపరుండై నవాండు బాలుండయ్యును 

కినర్వజనసంభావనీయుం డగు జాలురని మమ్ము నవమానింప వలవ 'దేము 

జనక రా జీనదనంబున దర్పితు*లై న వేదవాదులతో వాదంబుసేయ.. 

సమకట్టి వచ్చినవారే మనిన 'దౌవారికుండు వారి నప్పుడు "రాజాను 

మతుండై. లబ్ది పవేశులం "జేసె నంత. 

. బనకిభూపాలుని సం;పళృములకెల నేరుడ ను తరంబవిచి వాని A ల్ల ఇర్పుడ నా చ 
సభయందు భూసురసంఘమధ్యంబున వరుణపుత్తుండై న వందితోడ 

వాదంబు చేసి గర్వంబున నాతని 2నొడిచి తద్విజితులై యువధి నున్న 

. కీధరణీసురులం దనీతం|డితో ని|గహము కుల శశేసి సన్మునికుమారుం 

249. 

250. 

. 

1. యాజకులకు - ఏ. ఓ. జ. లం ౨. నరవాంలై - డ. శీ. వలదు చనుండీరు - 

అ. ఉ త. 4ఉ. వారలు ననినన్ _- ఘ. డ. 

1. యేడులు గడు బెక్కులు - చెక్కు పతులు. 2. యునరలగుటయునిది వృ - 

స. ల; యు వెరలగుటయునివి వృ = కొన్ని (పతులు. లీ. గలడేనియు బాలుడైన = 

ఎ. ఏ.క. జ. డ.ల; గలచేనియు బాలుడైన - అ. ఆ. ఆనం. ఇ. ఉ. గ. చ. ద. ట. 

|. [శు తాధ్యయన = వెక్కు (పతులు. ౨. యనూనాచార - వా. "లి. స్వజన 

సమ్మాన = వ్యా సర్వజన సంభావన = పెక్కు (ప్రతులు. 4. డగు సభా యోగ్యుండు 

బాలురని - చా; నభాయోగ్యుండు "అనునది యేపతియందును లేదు, 

5. సదనంబునందు-వెక్కు (ప్రతులు. ర. ల్లైన వేద వేదాంగ విదులగు | బావ్మాణులతో- 

ఊ. ల. 7. జనకరాజాను _ వా. 

1. భూపాలకు = అ. ఉ. ఘ. ఠ. డ. వ, నోడించి _ ఇ. ఊ. ట. డ. న; 

నోడించి తద్విజు కోడియున్న ౬ స; నోడించి తద్విజు కొదిగి యున్న = స, 

లి. యొదిగియున్న - కొన్ని (పతులు. 4. ధరణీ సురల = ఇ. ఉ. గ. చ, జ. రు, న. 
ర్. తండిని - వా; తం|డితో - పెక్కు [పతులు. 6. జేసెనమ్ముని = కొన్ని 
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తే. డధిక తెబు( డష్టావకు. డఖిలిలోక, పూజితుంీడై'న జనకుచే. బూజలంది 

*యేకపాదు. దోడ్కొని పేర్మి నేంగుదెంచె, బుధనుతుండు నిజా|శ్రమంబు . 

నకు నొప్ప. 

21. వ. అని చెప్పుచు నరిగి యిది *సమంగ యనుపుణ్యనది యిందు భరతుండు 

రాజ్యాభిపి క్తుండయ్యె. దొల్లి *యిం|దుండు లక్మీ|పాప్తుండై దీని జలోప 

స్పర్శనంబున జాపవిము క్తుండయ్యు నిదిమైనాకకు& యిం దదితి *పుత్రార్థి 

నియ తపంబుసేసె నిదోబుపిదై వతంబై న గకనఖలనగం విది ' గంగానది 

యిందు సనత్కుమారుండు సిద్దింబొందె నిది “యుస్థ గంగ యిందు. గృత 

స్నానులై నం గ్భతార్లు లగుదు రిది చె_భ్యా|శమం విది భరద్వాజా శమం 

బిందు భరద్వాజసుతుండు యవ [క్రీతుండు తపోవిద్యాగర్వంబున నపగతజీవుం 

డయ్యె ననిన నది యెట్లని ధర్మతనయుం డడిగిన రోమళుం డి ట్టనియె. 

= రోయణుయడు ధర్య్భరాజునవ యవ (కో తుబరి (తంబు బౌన్నుథి ‘= 

సం. 8. 185. 12 

౨52. క, అలఘులు శై. భ్యభరచ్వా, జులు దమలో సువ్భాదులై_ విశుద్దతపో ని 

1ళ్చలితమతు లివ్వనంబున, నొలసి తపంబొప్ప( జేయుచుండిరి *నెమ్మి౯. 
లు 

(పతులు. 7. విప్ర పూజితుండైన = వా; లోక పూజితుండై = కొన్ని (పతులు. 

8. 2 జనకు - వెక్కు (ప్రతులు. 9. యేకపాదుని దోడొని యేగు దెంచె _ 
a= 

రు. శ. మ. 

251. 1. సమంజన, సరోజ, సరోజిని, స కూజిత = భిన్న పాఠములు. 2. యిందుడు 
దీని జలౌఘ న్నర్శనంబున లవ్మీ|పాప్తుండ య్య - పెక్కు (పతులు. లి. వుతా 

రియె - చెక్కు. [వతులు. 4. రుషి కుల్యంబను కులశ్రై లం బిది చేవతాయతనంబై న 

కనక శొలానగం బిది గంగా = ల. 5. కనకనగం = వెక్కు_ (పతులు. 6. తూప్టి 

గంగ = చెక్కు [వతులు, 

బి2, 1. శృలమతి. నివ్వనమున చా రొలసి - ఏ. ల; శ్చలనుతు లివ్వనమున దారొలసి-ఇ; 

శ్చలమతి నివ్వనమున వారొలసి = డ. 2. పేర్మిన్, (పీకిన్ = ఖిన్న పతులు. , 



. శేఅనిన వానికిం| దుం డిట్లనియె. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

అందు రై భ్యుండు "క్ళతాధ్యయనీశూరులై న యర్దానసుపరావసులను తన 

యిద్దజు పుత్రులతో విద్వత్సూజితుండై యున్న వానిం జూచి సహింవ 
(త) 5! ర్లు 

నోపక భరచ్వాజోనుతుండు యవ్యక్రీతుండు తపోబలంబున నఖిల వేద్ శాస్తా 

గమంబులు పడయుదు నని నమిద్దంజై న యగ్నియందు "సంధార్యంబు 

సంధించుచు న్లుగళపంబు శీసేయుచున్న శచాని సహింపనోవక యిం|దుండు 

వానియొద్దకు వచ్చి నీవేమియురేశించి ీయ్యుగతపంబు. -జేసెదవనిన 

శ|కునకు యవ,క్రీతుం డిట్లనియె. 
౧? 

. చదువకయును నాకు "సర్వ వేదంబులు, *"నర్వశా(స్త్రములును సంభవిల్ల 

వలయునని తలంచి వదలక నిష్టతో, ను|గతపము( జేయుచున్న వాండ. 
జో 

గురుముఖమున( బడయక దు, ప్యూరతపమున చేసీ పడయంగాం 

1బడువిద్యల్ 

పరమార్థము మదమును మ, త్సరమును గావించు *నెట్టి సాధులక్రై నన్. 

. ఇది విద్యోపార్జనంబున కుపాయంబుగాదని వారించి వాసవుండరిగిన నుడు 

గక యవకీతుం డెప్పటియట్ల తపంబు. 'జేయుచున్న6 దదీయ *తపస్త్త 

__ మానసుండై. వృద్దశవుండు వృద్ధవిపరూపంబు ధరియించి యళ క్తుండై. 

[శు కాధ్యయన = వెక్కు_ (పతులు, 2. శీలులైన ఎ ఊ.ఒ.ఠ.డ. ల. యర్థావను ల 

"పెక్కు (పతులు; యర్ణవసు = ల; యర్వావను ౬ వా, 4. పుతుండు = కొన్నీ 

[వతులు. ర్, ఇా స్రాదికంబులు = లె, 6, సమృద్దంబై న = కొన్ని (పతులు. 

7. సొ న్నాయగ్గింబు = ఇ. జె. క. గ, చ.ద. ఠఈ. స; సాయాహ్నాంబులు - డ; 

నుచాయం బనునం - అ. ఎ. ర్లు; కాయంబుసం - ల. 8. సేయుచున్నంత - 

కొన్ని (పతులు, $. చాని నహింవ నోవక _- కొన్నింట లేదు. 10. యిట్టి 
య్యుగ - “చెక్కు (పతులు, 

~ whe 

1. సకల ma ప్. క ణి, Pm సకల ల! ర్స్, ప, గ. జట్, Lap , 

1. ఈ వచనము కొన్ని (పతులలో లేదు. 

1. దగు విద్యల్ - ఇ; నగు వివ్యల్ -ఘ.ల. £. నెంత - ఈ. ఐ, త; నెట్టి 

ధన్యుల క్ర్షైనన్ - జ. ఆ. ఎ. ర; జనులకు నైనన్ = ట, 

254 

లిర్కి. వ. 

54. ఆ 

వరల, . వ 

256." క, 

వరో... వ 

258. 

లిక్, . 

956. 

167. 1. తవస్తప్య మాననుండై. - ఉ జౌ. శ; తపన్తవ్య మానుండై. - ఓగ.ఘ,గ,జ.క.ల, 
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కోపించిన శరీరంబుిితోడ సిక తాముష్టి పరంపర నపారగంభీరగంగా|పవా 

వామునందు సేతూబంధంబు చేయుచున్న నవ్వి! పుంజూచి యవ కీతుంగడు 

నగుచు ని ట్లనియె. 

శతవర్ష వృద్దుం డవు నీ, వతికృళుండ వళక్యమైన యర్ణమునం దా 
"సత యేల సేసి కడు దు, ర్యతివై తిం కెన్నం డిది *సమా ప్రిం బొందున్. 

అనిన నిం|దుండు వానిం జూచి యేను నీయట్ల యఘటమానం బైన 

యర్థంబునందు యత్నంబు 'జేసెద నని నిజరూపంబు6 జూపి *ీయిట్లు నిరర్ధక 

(పయానం జేళిచేసె దుడుగు మనిన నే నెట్లు కినుడుగ నాకీయభిమతంబు 

నఫలంబు సేయవలయు శనన యవ కీతుండు కశ క్రువలనం దనీయభిమతంబు 

వడసి త|త్సకారంబు6 దం|డికిం జెప్పిన విని భరద్వాజుడు కొడుకుగర్వంబు 

నహింపక కిదేవగీతలై న గాధలియర్థంబు వానికి" నిట్లని చెప్పె. 

'బాలధి యనుముని|పవరుండు పుత్ర త్రశోకావన్నుడై ఘో రమగు తపంబు. 

జేసి వేల్పుల దయం జిరజీవిగా6 బు శత్రుం బడనె మేధావి నాంబరగువాని 

వా(డు నాయుమ్యిగర్వమున మునీరద్రుల' ినెవ్వరి మెచ్చక యేంగి 
_ యొక్క 

“ధనుషోదుం డనుత పోధనునొద్ద గర్వించి పలికిన నలిగి తపస్వి వాని 

958. క. 

250, వ, 

960. సీ. 

258, 

259, 

60. 

౨. తో సికతాంప. ల; తోన సికతా-ఘ. ఠ. లి, బంధనంబు = పెక్కు [వతులు. 

4, యవ్వి[వుం =ల లీ, . = పెక్కు (పతులు. 

1. తతళ క్రినేసి _ డ. శ, మ. స. 2&2. వైతిక నెన్నడిది - డ; వైతి వెన్నడిది = గ. 

లీ. సమా _ప్పత బొందున్ = కొన్ని (పతులు. | 

1. అనిన వినియిం- వా. 2. యిశ్షేల నిరర్దక [పయానంబుచేసె - పెక్కు (పతులు. 

లి. నుడుగుదు = ఊ. గ; నునుడుగ = డ. 4, యభ్మిపాయంబు - వెక్కు (పతులు. 
5. ననిన ౬ ఒ డొ.కుయు. శ. 6. శతమఖువలన ఎడ. క.వమ శత [కతు 

వలన - వెక్కు (పతులు. 7 యభి[పాయంబు - పెక్కు |వతులు. 8. వేద = 

ఓ. జ. ద. తుమ, 9, యర్డం పాతని కిట్టని చెప్పె = లి; యర్థంబుల వాని కి ట్లని 

చెప్పె -డ. 10. ట్లని చెప్పె _ చెక్కు (ప్రతులు. 

1: జాలాది _ పెక్కు (పతులు; వాలాచి _ ఠ. 2. గర్వంబున మునులను 

నెవ్వారి = ఒ. లి. నెవ్వారి = పెక్కు (పతులు, 4. ధనుపామడు = సెక్కు 
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లీ 

ఆ. నంతకాంతికమున కరుగంగంజేసె గ, ర్వంబు శెట్ట యెట్టివారినై నం 

261. వ. 

262. ఉ. 

రికి. ఆ. 

(గాంచు క్దత్డ అంబు గర్వంబు గర్వంబు, నొడిచి 6యున్నవాండ 

యు త్తముండు. 

కావున నీవు గర్వంబు విడిచి ీయకోపనుండవై పరమశాంతులై న రైభ్యు. 

కొడుకులతోడ నిర్మత్సరుండ వయి యుండుమనిన నట్టుసేయుదు నాకు, 

చై_భ్యుండు భవత్సమానుండ యని యవ కీతుండు తనవిద్యావిభవంబు ముని 

సభల వి_న్తరించుచు నొక్కనాండు రై ఛ్యా|శళమంబునకుం జని యందు. 

కోమలకీరషట్చరణకోేకిలనాదమనోవారంజు. నుణ 
ధామవసంతపుష్సు "భరిత వి తిజ|పకరంబు 2నె నయా 

రామమునందు( జూచె మునిరాజకుమారు(డు రై_భ్యుకోడలిం 

దామరసాకి( గృవ్రయనుదాని బరావసుథార్య (బీతితోన్. 

దాని. జూచి మదనేత వుం తనయఖి, [పాయ మెజుంగ6 జ ప్పెం 

బంకజాతీి 

కదియు శావఖీతి *నప్పటికొడంబడి, కినట్టు పలికి పెలుచ నరుగుచెంచి. 

జరీ. క తమ మామకు( దద్వ్యృత్తాం, తేమునంతను చెలియంజెప్పి, తరుణి *విలోలా 

{ 
తములందు చాష్పుేసలిలో, ద ద్గమముగం దలోవాంచియుండెం గడు. 

గోవమునన్.. 

261. 

“984. 

(పతులు; ధవళాతు-శర. ష. 5. రతణంబు=ఈ. ఐ. త, శ. 6. యుండువాడ = 

"పెక్కు (పతులు. 

1. నీవు = చెక్కు. (ప్రతులలో లేదు. 2. యకోవనులై న రైభ్యు - "చెక్కు (పతులు. 

8. యందు - "పెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 

1. ఫలిత - న; చలిత -స. ల్ల. లైన _- ఊ.రు. డ. 

1. తత్పరుడై., యభి-బ.స. వ. కప్పటి-ఆ.క. రు. ఠ.ద. లి. నట్ట 
యుండి = అ. ఈ. ఊ. ఐ. ఓ. త. ' 

1. ములెస్స యెరుంగ జెప్పి - అ; మునంతయు నెరుగ జెప్పి - చెక్కు (వతులు; 

మంతయును చెలియ ౬ ఠ. 2. విశాలాకము -వ. ఓ. గ.రు. న. 8. సలిలో 
ద్గమయై - ల; సలిలోద్గమమై - ఎ. ఓ. 4. వంచుకొని యెగడు = ఆ; వాంచి 
కొనియ - అ. 9. 
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265. వ. రైభ్యుండు నయ్యవ।కీతున కలిగి నిజకోపానలళిఖాయమానై కేజటావలం 

బనకరుం డై పుతాళనునందు 2 వేలి యయ్యగ్నికుండంబునందు. 

౨66. క. లలితాంగి. బడసెం దనకో, డలి రూపముకంశు. గడు ేబెడంగగు రూపో 
జ్ఞ్వల కాంతి గలుగుదానిం, బొలంతుక “నొక్క ర్తు నతితపోవీర్యమునన్ . 

267. వ. మణియు నొక్కజట యవలంబించి వేల్చిన నందు *వికృతదంస్త్రైకరాళం 

బైన ముఖంబుతో శూలహానుండై న యొక్క”రా కనుండు పుక్రా నయ్యి 

ద్దఖు *ముకుళితహాస్సుల మాకుం బని యేమి యని యడిగిన నవినీతుండై న 
యవ కతు వధియింపుం డని వంచిన. 

268. క. ఆతరుణి *మున్నుచని మద, నాతురు(డై. *వికృతచిత్తుడై యున్న యవ 

3 కీతుక రక మండలువుం, రీతి క బబోధించి కొనియె బెడంగుగ నంతన్. 

269, క. "అపహృతకమండలుండై , యపవి[తుండగుటం జేసి యధికత పోివీ 

ర్యపరికయ మగుడును నా, తపస్విసుతు రాకసుండు దడయక 'తా6ంకెన్. 

970. వ. వానికి వెఖచి *పజచి యవ, కీతుండు మవోనదులు గొలంకులు సొచ్చిన 
2నవి శుష్కుంబులై నం దనజనకునగ్ని*ీహో తంబు జొచ్చు నంత. 

265. 1. జటావలుంఛన = సన. 2. వేల్చిన నయ్యజ్ఞ గ. చ. ర. డ. ల. 

266. 1. బెడం గడ లెడు నుజ్వల - ౬; బెడం గయితగు నుజ్వల - ఓ. 2, నొక్కు తుక = 
- జు జ 

ఇ; నొక్క-ర్తుదన = ఈ. త. స. 

267. 1. వికట -జొ.ల. 2. రక్కానుండు ఇ. గ. త. ల్, నట్ల యిరువురు, నట్ల 

య్యిరువురు - కొన్ని పతులు. 4. ముకుళీకృతవాస్తులై - వా; ముకుళిత 

హాస్తులై - చెక్కు (పతులు శ్. యనిన నవినీతుండైన _- పెక్కు [పతులు 
6. రైభ్యుండు పంచిన - ఉ. ఊ. జౌ. క. జ. ఠఈ..ద. ల. 

269. 1. మున్నచని - ఉ.డ ల. 2. విగత చేష్టుడై - ఆ. ఈ. ఊ. జౌ.క. ఘ. యు, 
ర. డ. ల. నూ; వికృతచేష్టుడె - ఇ. ఉ. ఎ. ఏ.ఐ. చజ.ద. శ. వ. న. 

రి. కీతుని డౌ కమండలువు - అ. ల; కీతు కమండలువు నతి వీతి - పెక్కు 

(పతులు. 4. నపవారించి కొనియె - అ. ఆ. ఇ. ఎ. బొ. క.రు ట, ల. 

269. l. అపహృష్ట - ఊద్క, స; అపకృష్ణ్ట - ఉ. ఒ.ఘ. స్తీ విద్య - న. 

270. 1 పరచి _ "పెక్కు [పతులలో లేదు, 2. నవియు _- ల. లి, హోత గ్భవాంబు 

జొచ్చెనంత వా వెక్కు (పతులు; సొ _లెంచెనంత = ల, 
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271. ఆ. మునికుమూరు నెగిచికొనివచ్చి నికితళూ, లాయుధమున. బొడిచి 

యాసుర్ధమున 

రక్క-సుండు చంపి యక్కాంతయును చాను, నరిగా చి_భ్యుక డకు 

నక్ష ౧ంబ. 

272. వ. రై భ్యుండును వానికి భార్యగా "గృ త్తి నిచ్చె నంత నిట భరద్వాజుండు 
2 జగ జగ వనంబుననుండి “వచ్చి తనకెప్పుడుం | బత్యుకానంబు( జేయునగ్ను ల్లు 

డడంగియున్న నచ్చిరువడి గృవాపాలకుం డై నళూ దువలన నంతవృ త్రాంతం 

బెలింగి *నిహతుం డై నపుత్తు)ం జూచి *దుఃఖతుం డై. 

278. ఆ. నై భ్యు( *డధికకోపరతు. డంటి నమ్ముని, యాళమంబు *దెనకు నరుగ 
వలవ 

దంటి వినంగ నొల్లవై తి నాోపలుకులు, గర్వితునకు బుద్దిగాననగు నె. 

274. వ. అని (పలాపించుచు భరద్వాజుండు వానిదహించి పుత్తఫీళోకదహనంబు 

సహింవ నోవక తద్దవానంబున “*దేహత్యాగంబుం జేసె నంత బృవాద్ద్యుమ్నుం 
, యట ది 

డనురాజు సతయాగంబుం శజేయుచుండి రై భ్యుపుత్తు )ల “*నర్జావమ పరా 

వసులం దనకు బుత్విజులంగా వరియించిన నయ్యిరువురు. దం|డిీచేనను 

జ్ఞాతులై వానియజ్ఞంబు శనడుపుచుండి యొక్కనాండు పరావనుండు 

నిజా శమంబునకు వచ్చువాండు వేగుంబోక 7ఏికటి నడవిలో నేకతంబ 

271. 1. నావణంబ ౬ వా; నకణంబ _ పెక్కు (పతులు. 

272, 1. గృశ్య - ఏ. ౨. వచ్చి తనకెప్పుడున్ _ పెక్కు (పతులు; వచ్చి తొల్లి తన 

కెప్పుడుం = వా. లి. వాతుండై న = ఓ. ల. 4. దుఃఖితుం డ్రై = కొన్ని (పతు 

లలో లేదు, 

278. 1. డు[గ _- ఊ. ఏ. ఓ. గ. 2. కడకు = ఘ; నకును -గ.; దిశకు - కొన్ని 

(పతులు. లే. పలుకొతి _ వా. పలుకులు _ ఎక్కు (పతులు. : 

274. 1. శోక చావాంబు = ఐ. డ; ళోకతావంబు - వ. ఓ. ల; ళోకదవానలంబు - ఠ. 

2. చేవా పరిక్యాగంబు = ఓ. క. గ. జ, ల జేయుచు రైభ్యు _ కొన్ని పతులు. 

4. నర్వావను = వా.; నర్దావను - చెక్కు [పతులు, శ్, చేతననుజ్ఞూతు లై -- 

చెక్కు. పతులు. 6. నడపుచున్న నొక్కు - చెక్కు (పతులు. 7. చీకటి నేక 
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న 

తనీకునెదురుగా వచ్చురై భ్యు నెఖుంగక మృగంబకా 'వగచి నిజ పాణ 

భయంబున వధియించి పదంవడి యొటింగి *వరమదుఃఖతుండై. | పేత 
pan 

కార్యంబులు దీర్చి బృహద్ద్యుమ్ను "న తంబునకు వచ్చి తన చేసినపితృఘాతం 

బ|గజునకుం జెప్పి యి ట్లనియి. 
నో 

275. తే. నీవు దీని నొక్కరుండవు నిర్వహింప, నోవ వేనొక్కరుండ నయ్యును గడంగి ' 

276. 
వ, 

నడప నోపుదు( గావున నాతదర్గ, మాచరింపుము (దహ్మవాశ్యా[వతంబు. 

అనిన నర్థావనుం డట్టుసేయుదు నని |బహ్మ'వాత్యా|వతంబులు సలుపు 

చుండెం బరావసుండును నొక్కరుండ స|తయాగంబు *జరుపుచుండె నంత 
అత ఆధ అద్య వ 9 ఇల్లీ నర్థావనుండు [బహ్మ హత్యా పాయళశ్చి త్తంబులం జేసి యౌాస|తయాగంబు 

నకు వచ్చిన వానిం జూచి పరావసుండు బృవాద్ద్యుమ్నున కి టనియె. 
© ౧ 

277. క. ఇమ్ముని నీయజ్ఞాయత, నమ్ము. (బవేశింపం దగ(డు నరనాయక యు 

(గమ్ముగ సలిపెడు శుభ "కా, ర్యమ్ములకుం బాసి (బహ్మహశత్యాా|వతముల్ . 

275. 

276, 

తంబ = పెక్కు (పతులు; చీకటి నడవి నేకతంబు - ల, నూ (పతి ననుసరించి చీకటి 

శబ్బములో అరసున్న లేదు. ర. కు నెదురువచ్చు-అ. ఈ. రు; కెదురై వచ్చు _ ఓ. 

9. వరమ - కొన్ని [పతులలో లేదు. 10. పితృకార్యయి - అ. ఆ ఈ. ఎ ఐ. 

గ. చ. రు. త. ద; పితృ కార్యంబుచేసి - ఇ. ఓ. ల. 11. నత్త యాగంబునకు 

వచ్చి = అ. ఎ. చ. ల. 

1. ఏను దీని నొక్కగుండ నె పూని నడప, నోప నీవొక్కరుందవయ్యును = వా. కాని 

 సర్వయతి నియమ భంగము; నీవు దీని నొక్కండపు నిర్వహింపనోపవే - కొన్ని 

(పతులు; ఏను దీని నడపంగా నోప నొక్కడ, నీవు పూని తాల్చి నిర్వహింపు. 

నడపనోపు దీవునాకుగాను తదర్థ. మలయ కాచరింపు పాత్య(వతమ..; పను దీని 

నొక్కండన పూని నడవ, నోపనీ వొక్కరుండ వయ్యును గడంగి, నడపనోపుదు 

గాపున నాతదర్హ, మలయ కొచరింపు |బవ్మావాత్యావతంబు - స.; నీవు దినినొక్క 

రుడవు. ..కొన్ని (పతులు. 

1. వాత్యాహరణ [వతంబు -9. 2. గడపు, సలుపు, సడపు - అని భిన్న పాఠ 

ములు. శి. [పాయక్సి త్రంబుజేసి - కొన్ని పతులు. 
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278. వ. అనవుడు బృహాద్ద్యుమ్ను కే -పేరితు లయినజనులచేత నుత్సార్యమాణుండయి 

యర్ధావసుం డని యె. బరావసుండుగాని "యేను [(బహ్మ ఘాతకుండ గాను 

*వానికై |వతంబు సలిపి తత్సాతకివిము కుం జేసితి నని చెప్పిన యర్ధావసు 

యశథార్థకథనంబునకు మెచ్చి యగ్నిపురోగములై న దేవతలు వాని కి ట్లనిరి. 

_ని దోవలో అర్జావనునవ మెబ్బి తోరినవరంబు లాల నిచ్చుఖి = 

సం, 8 _ 189 18 

279. శే, తమ్ముచేసినదురితముల్ తలంగం బూని, ధర్మబుర్ధివె |వతములు చేర్మి( జలిపి | 

తనఘ నీకు నఖీష్టంబులై నవరము, లడుగు మిచ్చెద మీమెచ్చు *గడవ నగునె.. 

280. వ. అనినం దనతం|డియు 1ళర-ద్వాజుండును యవ్శకీతుండు నెప్పటియట్ట్లు జీవించి 

యుండను నిజజనకుండు పరావసుచేత నివాతుండగుట ని న్షరింపను వలయు 

నని (వార్జించి "దేవతల వరంబున నర్జ*వసుండు రల భరద్వాజ యవ కీ 

తుల సంజీవితులం- జేసిన కన ద్దేవతలకు యవ, కీతుం డిట్లనియె. 

౨81. తే. వను బహు వదశాస్ర్రమ్ము లెణీంగి |వతము, లెల్ల 2ెంయుచు 

రైళ్యుచే నిట్లు వాతుండ 

నై తీ నాకంశు 3 వైళ్యున కొక ధికోశ కి కి, యెన తెజం గొట్టు లనిన 

నిట్లనీరి సురలు. 
య 

278. 1. గైపేషితులయిన - పెక్కు [వతులు. ౨. వానిని - వా. వానిశై. - పెక్కు 
(పతులు. లి. విముక్తుండనై తీ - పెక్కు (పతులు. 

279. 1. గడపం దగునె - చా. గడవనగునె - కొన్ని (పతులు, 

280, 1. భరద్వాజ యవ్మకీతులు - చెక్కు. (పతులు. 2. వాని విన్మరింపను = 'వా; ని_స్త 
రింపను - కొన్ని (పతులు. శీ. నంత దేవతలకు - కొన్ని (పతులు. 

281. 1. వను వేదశా(న్త్రృమ్ముల నెరిగి వతములెల్ల నలివియు ౨ భ్యుచే హింసితుండ _ 
అ. ఆ. ఉ. ఎ. ఘ,.ళ.ష.స,ల. 2. జరి (లి) పియు ర భ్యుచే హింసితుండ = 

ఒ. జి. చ. జ. ద. ల. కంత = "పెక్కు |పళులు. 



262, క, 

288. వ. 

284. సీ, 
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గురుకు [శూ యొనర్చుచు(, బరమ శ్లేశమునం జేసి పడసినవిద్య ల్ 

స్ఫురియించు(గాక గురుముఖ, విరహితముగ.6 బడసినవియు వెలయునే 

యెందున్. 

నీవు గురుముఖంబునం బడయక యొండువిధంబునం బడయుటంశేసి నీ 

యధ్యయనళుతంబులు నిర్వ ర్యంబు లయ్యు గు రుసంతోషకరుండై 

నై భ్యుండు [బహ్మజ్షూనం 2బ్పృపార్టించెం గావున నాతం డిట్టిళ క్కి వడనె 

నని దేవతలు దివంబున కరిగి రిది యవ క్రీతుని వాసం విందు వసియించినవారు 

దురితవిముక్తు లగుదు రిది కాలశై లం బిది *సప్తవిధం జై_నగంగ యిది 

మనుష్యుల కగోచరం బిందయుండి సమాధోశాచపరులై చూడుం డిది 

మందరనగం బిందు నానా|పవహారణపాణులై_ యష్టా శీతిసవా సగ ంధర్వులు 

కిన్న రకింపురుషసుపర్వులు నుశేందుం( గొలిచి బోయెద రిందుల కాలు 

నూజుయోజనంబులు గలదు కై లానవర్వతం బందు గుబిరుం డుండు నని 

రోమశుండు సెప్పినం చాండవులు గ్కృతనమాధిశీలురై వానినెల్లం జూచి 

రంత నంతకసుతుండు భీమున కి ట్లనియె. 

దుర్గమం బె న యీదుర్గ్శమార్షంబున నడవంగ నేర మున్న తర థముల 

నిం|దసేనాదుల నీధామ్యవి|పుల (దుపదతనూజను దోకికొనుచు 

నహాదేవు(డును నీవు *చట్టనగగమ్మణజుం 'జేనును నకులుండు నేంగి రోమ 

శా దేళమునం జేసి యఖలతీర్ణంబులు నాడి వచ్చెదము మాయరుగు దెంచు 

ఆ. నంత కెంతయును |బయత్న ౦బుతో( గృష్టం కిగాచియుండుం డనిన 
ఘనుడు ఖీము. 

డనియె నిట్టిరాతసాకీ ర్ల్షవనములో, నిన్ను( బాయోనగునె నిమిష మేని. 

283, 

284. 

1, గురు శు[శరాబూ సంతోవ = వా; గురుళుళూవూ పరుండై = చ. ల; గురు 

సంతోషణపరుండై - ఇ. ౨. బవలంబీంచె - అ. ఈ. ఎ. ఐ. ఒ జ. రు.త.ళ.ష 

లీ. స్ప శతవిధం - పెక్కు (పతులు. 4. శెచపరులై = పెక్కు. (పతులు; శాచ 

(పయత్నపరులై - వా, ర్, కృతాచమన సమాథానులై _ పెక్కు (పతులు; కృత 

సమాధులై - ల. 

|| చట్టున - చెక్కు (పతులు; చయ్యన = వా. ల్లి. సకల = అ, ఆ. అఖండయతి 

వీ గాంచి ఎవ. ఉ. దగునె _* బొ. రు. త. శ. మ; జనునె = ఘమ. 'రీ. మైన - 

ఇ. ఊ. క. గ, రు. ద. ల. 
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285. చ. అనఘుచరి[తు "నర్జును మహాభుజు నొక్క-నిం జాసి వంతం *2బొం 

206. 

987. 

288. 

289. 

ర 

వ. 

దినీయెడ నిట్టిచోట నపహాచేవుండు నేనును గృన్చయుకా జగ 

జ్ఞననుత నిన్ను (బాసిన “ననవ్యా తరం బగు తీ వతాపవే 

దన యగు నీకు మాకు నుచితం జె పరస్పరఖేద ్మెన్న (డున్. 

కడు డస్సి నడవనోపని, యెడ నీకమలాయశాతి నీకవలను నే 
దడయక 2నటికట నిడికొని, కడ(కం గొనివత్తు విషమగహానాంతములన్. 

ఈరథంబులతో( బోవ నిమ్ముగా దేని వీని నిందసే నాదుల నెందేనిం బెట్ట పోద 

మనిన రోమకుం డి ట్లనియె. 

. అతులతపోవీర్యబలో, న్నతి పోదము గంధమాదవంబునకు సమా 
*గతు నందు. గాంతు మర్జును, నతివీరు *నుదారు *సుర గణార్చితు. కార్డున్ . 

. అనిన నందటు సంతసిల్లి యరుగువారు ముందర 2నచనేకవవహాయరథసనా 

థంబై_ యపారకిరాతేబలనంకులం బై నదానిం బుళించాధిపతియెన సుజాహు 
పురంబు గని యందు వానిచేతం బూజితులై తమరథసూతవాయనివహాం 

బుల నింద సేనాదోభృత్యులను సుబాహునొద్దం బెట్టి పాదచారులై. పాంచా 

లిని (బావ్మాణులను రఉంచికొని గంధ మాదనంబున కథిముఖులై యరిగి 

రంత ధర్మతనయుండు సఫీమున కి ట్లనియె. 

285. 

286... 

983. 

289. 

1. డైన మనయర్దును నొక్కని - జొ 2. జెందిన - ఇ; నొందిన = 
ఏ. ఓ.వ. లి, నినునిట్టి = అ. 4. నళక్యతరం = ఐ.ద.ళ. మ; ననహ్యాతరం 

బయి - అ. ఆ. ఎ. ఏ. ఘ. చ. ల, 5. మెప్పుడున్ _ ఊ. ల. 

- డవ్చీ -ఇ.డ. లి. తెచ్చెద నాయిరు,గ (క?) డ నిడుకొని యెట్టి “విషమ గవా 
ల్ = ఆ. ల; నయింతు నాయజకడ నిడుకొని వజతు నెట్టిగవా వాంత 

ములన్ = ఉ. ఊ. ఒ. ఘ. జ. న;యజకడ నిడికొని కడకంగాని వత్తు మిమ్ము 

గవానాంతములన్ - మ. న; 'దెచ్చెద నిరకట నిడుకొని వడినిట్టి విషమ హీ నాటవు 

లన్ ఈ. ఐ. బొ. త. శ; 'దెచ్చెద నాయిరుకడనిడుళొని యిట్టి విషమ గవాథము 
లోనన్ _ ఏ; యెత్తుక నాయజుకడనిడుకొని యట్లు విషమ - డ. 

1. హితునందు _ఉ.ష.. కి. నపారసుర- జా. లి, నురుగుణాన్వితు - స; 
నురగ ణాన్న్వితు = ఊ. 

1. ముందట = కొన్ని (పతులు. 2&2. ననేకానేకప _ ఘ. చ. జ. డ; ననేకహయ- 

అ. ఇ. ఉ. ఏ. జొ. గ, లె. జనసంకులం - అ. ఎయు. శ. వష; . బలసమృద్ద 0 

బైన -డ. శ, మూల భృత్యులను - ఉ ద. ఈ. 5. ఖీముు (మునిం) జూచి 
మిట్లని యె = కొన్ని (పతులు 
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290. సీ. "అలిగి వజాయుధునై నను బోరిలో నోర్వంగనోపు నత్యు[గవీరు 

జవమున6 బవను6 చేజంబున నాదిత్యు( బోలినవాని నంభోజనేతు 

నాయతబాహు( గృశతాసన్త్తు, సిం హస్క_౦ధు సర్వధనుర్ణరాచార్యు విజయు 

నిత్యతమాన్వితు నీతమ్ము నర్జును శుభగుణసుందరు' జూచునంత 

ఆ. కధికతాపత _ప్టమైనది నాచి త్త, మొనర నతనితోడ నొక్కటునికి 

యెన్న(డొక్కొ మనకు *నిందటికగు నాతల డేల మనలెనొక్కొా 

“యిన్ని యేండ్లు. 

991. మ. అనుచుం చార్జవిలోకనంబు మదిలో 2నర్జింపంగా ధర్మజుం 

డనవద్యుల్ గడువేడ్కతో నరిగి *తా రప్పాండవుల్. గంధమా 

దనశై లేంద్రము గాంచి రున్నతబృహర్రాతుస్థలీసంవాతిన్ 
ఘననం ఛ్యాగమళంక సన్మునులకుం గావించూదానిక౯ా మహి£౯ా, 

ర co uD UX . నానావర్ణ శిలావిహ, గా నేకమృగాభిరామ మె భూనారీ 

నానాభరణవిభూషిత, పీనోన్న తికుచము బోలె 2వెలిగాడుదానిన్. 

ఎఎ వబొండోథులు గంధ మాద నవర్శంతంభునవ్ం శోవుఖ్ ఎఎ 

సం. 8.141 

౨98. క. *లలితాచ్చన్పటికళిలా, తలముల_వె. బాయివిమలతరని కక్ష్రరిణీ 

జలపూరములనుిశతారో, ల్ల లదురుహారాలి నుజ్జ్వలం బగుదాని౯. 

290. 1. అలఘ = వా; అలిగి పెక్కు. | వతులు. 2. వృషస్కంధు = ఆ. ఈ. ఎ. ఐ.త,. 

శ. మ. శి. నొనగూడు మరియాత _ ఇ. గ. 4. యిందుకులుడు ద. 

291. 1. నెదలో - గ.భఘ, చ; నెడలో క. 2 నర్గించుచున్ = క. జ. వు లి. రం 

దప్పాండవుల్ -అ. 4. దానిన్మదిన్ - ఒ.ఘ. డ. ద. శ. మ, 

292. ' 1. భుజమువోలె - స, 2. జెడగగు దానిన్ = పెక్కు (పతులు; వెడగగుదానిన్ _ 

అ. ఇ. ఉ; బణగగు ఓ. డ, 

298. 1, లలితోచ్చ - ఇ. ఐ. క. గ. రు. ద. శ. మ? లలిత నృటిక ళిలావృతతలముల 

వె _-ఊ. చ. 2, శారాలలనాహారాలి _ జొ. క. ద; వాతోల్ల లదంబురు 

హోలి _ మ, 
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2505. 

296. 

297. 
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ల 

. వారలు, గంధమాదన మ వార్యబలాఢ్యులు సొచ్చుచే మహో 

మారుత "మప వీచె నహిమద్యుతిమార్షము దిజు ్ రఖంబుల౯ా 

భూరుహప తోమి శ మయి భూరిపరాగము గప్పంగా ధరి 

(తీరుహేళాఖలు౯ విజీగి (తెళ్ళంగ గుల్మల తాలి సాల్ప డక, 

. కడు వడి గాడ్పుచే వియుగ(౧ా6 బడి | తెళ్లుమహీరువో? చ 

ప్పుడు విని యందటుం *జెదరి భూమిపయికా గగనం 2బుద|గతం 
బడియెనొ శై లశ్ళంగములు భగ్నము లయ్యెనొ యంచు ధూ? నె 
క్కడ జనోనేర కొండొరులం గానక యుండిరి కీసంచలాత్ము శై... 

. ఇట్లు మహా శేణుపటలం బంధకారంబునుంబో లె నీరం|ధంచై. కప్పిన 

2 తితతరువిటపలతాగుల్మంబులు కేకోరతలంబులం చాయం దోచుచు మశాల 

దృఢతరుమూలంబు లా శయించి యగ్నిహో।తంబులతో ధేమ్యధర్శజ 

సహాదేవు లొక్కచోట “నుద్యద్గదా కార్ముకుం డన భీమసేనుండును ' 
_ (దెొపదియు నొక్కచోట రోమశుండును నకులుండును [బాహ్మణులు 

నొక్కచోటనుగా నందటు వేఖువేజఖ యుండి రంత. 

. కురినెం [బచండవృష్టి ఘనఘోషము లెల్ల 13లంకులకా భంయం 
కరములుగా. £ీగరాళకరకాతతు లొప్పం దటిల్ల తాళి వి 
స్ఫురితముగా. [(బపూర్ణ కిబ లవూరము లనిరికుంజ భూరీని 
క్షు రోతటినీతటీనికటసాల చయంబు విమూలితంబుగకా. ' 

294. 

295. 

296. 

297. 

1. మందు = ఈ. ఐ. త; మస్ఫు వీచెను హిమ _'ఐ. శ. న. ల. అంభోరువా స|త- 
ఈ. ఘ. చ.త.ద.శళ.వ. లి. మితు నెడ - ఐ,ళ.వమ. 4. శృంగముల్ - 
చెక్కు (పతులు. క, వాడ్పడన్ - అ. ఆ సాల్వడన్ _ శర. 

1. బెదరి = చెక్కు (పతులు; బడిరి - జా. ౨, బుడగ్గరన్ _ పెక్కు (పతులు. 
లీ. నొక్కుడు _ శ. 4. లేక యొండొరుల-ఐయ్లు.వష. ర్. చంచలాత్ము లై ఊ. గ.ఘ.ల; భీత చిత్తులై _ ఓ, 

1. భూరేణు పటలం -ఇ ల్లి. దరు విటప = చా; పలిత గుల్మల తా వితానంబులు- 
శవ. లి, కర తలంబులం _ "పెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 4, నుద్యత్కార్ముకధ రుండైన - ఇ జడ, ల, 

1. వలంకులన్ _ ఆ, జీ, ఊ. ఒ.గ. చ,.జ డ.ద. న్, 2. గరాలె కరకా _ వా. గరాళ కరకా _ చెక్కు. (ప్రతులు. 8. జల పూరములిగ్గిరి . వా. . 4. తటినీ తటి నికటసాల _ చెక్కు (పతులు; తటినీ విశాల _ వా. 
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వ. అట్టు గాడ్పుతోడి వాన చెద్దయుం| బొద్దు కురిసి *యుడిగిన నంచు 
నొక్కాచోటికి వచ్చి యెవ్పటియట్ల యరుగునెడ నతివిషమశళిలాసంకటివథం 
బున నడవనేరక |డౌపది *తొడరి పడి మూర్భితయైనం బవనతనయుం 
డకోో_మలి కె త్తికొని యజినా _నరణంబు పయిం బెట్టి కదళీదళంబుల 

వీచుచున్నం గవలు దానిపల్ల ల్లవతా[మపాదతలంబు లాయుఛాభ్యాసవళం 
బునం గిణీభూతంబు లయిన తమకరతలంబులం జేసి మె _త్తన యొత్తుచుండి 
రట్టయవనరంబున (దెౌపదిం జూచి దుఃఖిశుం డయి "ధర్భతనయుం డీ 

టనియె, 
౧ 

299, అక్కర. 

800. 

1అరుణసరోరువాదళమృదువు లైన యీతన్వి రమ్య 
2 5 రణతలంబులు గొడిగరాల_వె 6 జనుచున్కి. జేసి 

పరుసంబు లె కడు నెట్టినై నవి పదాయశాతి. 

కేవరగ నాకారణంబునను నీదుఃఖభారంబు చాళ్చే. 

. శసముచితంబగు మృదుశయనతలంబున శయనించుిని త్తన్వి నదనులాంగి 
పరుసంపుణాలై ( బడి తీ వ వేదన. బొందినయది మవోవురుషులై న 

పాండవులకు. [(బియభార్య యొ నాపు త్తి నుఖముండునని మది సోమకుండు 

పాయక సంతొషపడియుండుం గాకున్నె యని *విలాపించు నయ్యమతనూజ 

. నుచితవచనరచన నూరార్చి రప్పుడు, ధౌమ్యు(దొట్టి సకలీధరణిమరులు 
మూర్భృదేజ నంత ముదిత (చౌపది ధీత్ర, మందపవనసేవ్యమాన యగుచు. 

299. 

800. 

1. యుడిగి _- కొన్ని [వతులలో లేదు. వి. తలంబున (అ) - ఉ ఘ డ.ద. 

8. జడలి మూర్చిత. - గ. ఈ, చెచ్చి యజినా _ అ. ఆ. ఈ. ఎ. ఐ.యు. త. 

1. ఆరుణ నరోరువా దళమృదులంములై న యిత్తరుణి = వా. ఛంన్స్ను? 2. చరణ 

తలంబులు గొడిగ 'రాల్టవె. జను చునికింబేసి = వో, ఛందన్సు! వీ వరణనా 

కారణమున నిట్ర దుఃఖ భారము దాల్ళ = వా. 

1. నము చితంబుగ ఎ వా; న లలితంబుగ శయ్యాతలంబున అడ్. ప. తన్వియీా 

పదమ = కొన్ని (వతులు. లి. యెద, యెడ్డ - కొన్ని (పతులు. 4. విల పించు = 
చి 

వ. ఓ. ఘ.రు.. క్. ధరణి నురలు - వెక్కు (పతులు. 
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801. 

802. 

808. 

804. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము గ 

. "దాని నాశ్వాసించి ధర్మరాజు ఖీమున కి ట్లనియె, 

. ఈరాజపు త్రి 9, దోడ్కొని, దారుణపాషాణ!ీదుష్పథంబుల. జన(గా 
నేర మిది నడువ నోవదు, భూరిభుజా యనిన “ననిలపుత్తు 9౦ డంత౯, 

. అ్యగజు ననుమతమున న, త్యు గనిశాచరసమేతు "నుడుమార్గగు వీ 
రా గణి ఘటోత్కచుం దన, యగసుతుం దల(చె *ీధిరు 'పాడింబు వెసన్. 

క. అతండును రాతననై న్యా, న్వితుండ్రై తక ణమ వచ్చి నిర్ణరవరన 
మ్మైతులకు. |బిణమి ల్లెం దన, పితృవరులకు (వావ్మణులకు. బెద్దయు 

భ కి జా. 

805. వ. ఇట్లు (మొక్కి పని "యేమని ముకుళితవాస్తుం డయి *తనీముందర నున్న 
కొడుకుం గెగిలించుకొని భీముండు వాని కి ట్రనియె. 

806. శే. అబల యిది భవన్మాత నిత్యాధ్వగమన, ఖన్న యెనది గజరాజఖేలగమన 
దిని నీ వె త్తికొని చను దెమ్ము మాస, మీవమున నని నుతు నియమించె 

నపుడు. 

807. వ. వాడును బితృవచన*చోదితుండై. యిమ్తార్గం బతిపరుషశిలావిషమంబు పాద 
బారుల కగమ్యంబు గావున మీమ్మందల నెత్తికొని య| శమంబున నరిగెద 
నని ధామ్యపాండవి। దౌపదులం చా నెతుకొని [బావ్మాణుల నె త్తీకొనం 

01. 

802. 

808. 

804. 

805. 

807. 

po 

1. ఆంత దాని _ వా, 

1. దువ్చథంబున = కొన్ని [వతులు. 2, పవన = క. జ. 

1. నుడు మార్గును (ని) - పెక్కు[పతులు. ౨. ధీరునాహైడింబున్ = స; వీరుపడిం 
బేయున్. _ కొన్ని (పతులు; ధీరుషైడింబేయున్ - వా. 
1. తక్షణము = వా తవణమె-ళ. వ, లి. '(శావ్మాణులకు = గ. తప్ప తక్కిన 
అన్ని (పతులు; చాండవులకు( = వా. 

1. యేమి యని _ పెక్కు (పతులు; యేమియాన తిండని - ఉ.ఠ, దశను. 
2. తన - చెక్కు [వతులలో లెదు. $, ముందట నిలిచియున్న _ "వెక్కు [వతులు. 
1. బోధితుండై _ ఆ. ఇ. ఉ. ఏ. ఓ. ఓ. గ. చ. జ.ఠ.డ.ద.ల 2. (చావదుల 
నెత్తుకొని _ ఇ. ఊ. ఏ. ఓ. జొ. క, గ, కీ. కొనిరా _. "వెక్కు (వతులు, 



ఆరణ్య పర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 287 

దనేీరాతనబలంబులం బంచె రోమకుండు సిద్దగతినరి గె నిట్టందణు గగన 

మార్గంబునం జని గంగాకీరంబున నరీనారాయణాకమం' బె న బదరీ 

వనంబుం గని రామసస్కంధావతీర్దులై యందు. 

లలితమధు| సవఫలములు, విలసిత మృదుప తతతులు వృ త్త స్కంధం 

బులు నవిచలిత చాయలు, గలబదరి'తరులం జూచి కడుివిస్మితులై. . 

సురసిద్దముని సే సేవితం బయిన *భాగీరథిం జూచి యందు. గృతస్నానులయి 

నియమ వతంబులు సలుపుచు సమాధియోగంబున మైనాక ఎ లంబును 

హిరణ్యిశ్ళంగ ంబును విందున రంబునుం జూచి బదరీవనంబునేం దాలు 

దివసంబులు నీ వాసంబుసేసి యుండు నంత నొక్క-నా(డు. 

అలఘులు గంధమాదనమవోధరణీధరసానురత్న వే 

దుల బవమానీనందను(డు *ద్రోవదియున్ *వివారించుచున్న చో 
లలితసవా| సవ తకమలంబు సమీరవిధూతమై మహీ 

తలముపయిన్ వడింబడియె. దద్దయూుం బొల్పుగ' వారీముందటకా. 

ఆసౌగంధిక!కమలంబు( జూచి చానియపూర్విరమణీయత్యంబునకు ిననన్య 
కుసుమసాధారణం బయినోసౌరభ్యంబునకు నోటువడి (దుపదరాజపు శ్రి) 

ముదితచి_త్తయె యక్క_టా యిది *యొక్క.”పువ్వ యయ్యు నపూర్వంజై_ 
మనోనయనానందకరంగ జై. నది యిట్టి కుసుమంబులు కడుం బెక్కులు 

. రాతనులంబంచె ౬ కొన్ని (పతులు. రీ. నారాయణ స్థానంజై_న = ఈ. ఐ.ట, త్తీ 

త, ళ, వ__= తప్ప తక్కిన (పతులు. 

808. శ, 

809. వం 

810. చ. 

8ీ1]. వ, 

808. 1 

309. ] 
లి 

810. 1. 

. తతులు = పెక్కు (పతులు; వనము ఎవ.ట.గంబ.డ.ల. ి. నుత్సుకులై = ఒ. 

. భాగీరధి యందు _ చెక్కు. (పతులు. 2. శిఖరంబును - ఉ. జౌ. మ. వా. శ. వ, 
. పరన్సునుం = వా; సరంబునుం = చెక్కు. (పతులు. 

నూనుడును [చొవదియున్ = 9. వ. ఓ. గ. ఘ.డ. ద. శ. వమ; నూనుడును 
(దోవదియున్ _- ఉ. జ.స. శ. (చౌపదియున్ - అను పాఠమే పెక్కు (వతులలో 
గలదు. లీ. వివారింపు = పెక్కు [వతులు. 4. సొంపుగ ౬. ఇ. గ. న. 

ర్. ముందరన్ = కొన్ని (పతులు. 

811. l. కునుమంబు - అ. ఆ. ఎ. వ. ఓ. జ. రు, ద. 2. రమణీయతకు = ఈ. ఐ. త; 

మణి మయత్వం = ఏ. లిన నన్యసాధారణంబయిన సౌగందిక సౌరభం _ జి. 

శీ, సౌరభంబునకు _ పెక్కు (పతులు. ర్, వాదయయె = ఇ. ఉ. ఊ. క.గ. చ, 
జ. ల. 6. యెక్క డిదిది యొక్క. పువ్వు నెయ్యదియో యహపూర్య నయనా = శ, 

7. పువ్వు నెయ్యదియో యపూర్వ నయనా = చెక్కు. (పతులు. 5. బులైనయి 



288 

em 

శ్రీమదాంధ నుహాభారతము 
టీ , 

గాిివలవదె యవి కురంగటం గవశిలవేని తెచ్చియిచ్చి నాకు మనఃపియంబుల' 
1ే-వ్రేయుమని యప్పుడ యప్పువ్వు ధర్మ రాజుేజికడకుం గొనిశిపోయి నిట 

ఖీము౦డు దాని యభిమతంబు. జేయం గడంగి రుక్చపుష్టంబై న ధను 

(శ్నేష్టంబును నాళీవిషోవమానంబు ల నేబాణంబులు ధరియించి యక్కుమ 

లంబు రదెచ్చిన గాడ్పున క భిముఖుం డై కజకింంధమాదనంబున వీవిధరత్న 

బంధుర .*కందరక దళీషండదర్శనంబులను కమం చారమందిరసుగంధికిగంధ 
- వవాస్పర్శనంబులను నలికులోకోకిలా లాప| ళవణంబులను సర్వ ర్లుకుసుమ 
“మరుచిరగం ధా భ్రూణంబులను నతిమధురఫలాస్వా దనంబు*లను బద్దపమో 

దవాదయుం డగుచు! దన కదిరి వచ్చుమృ గంబులం దా'ంశీ గజంబు నెటట్రి 

గజంబువై వైచుచు సింహంబునెతత్తి సింవాంబువై వైచుచు కినల్బ 
మృగంబులం గరతల పహారంబులం (బహరించుచు. 

ఎన భీముడు నాగంధికోవారోణార్థం బు పోవుట ఐ= 

J సం, 8. 146 _ 292 

* “గమనవేగంబున (దుమలతాజాలసంోచాలన సేయుచు వై లగువాల 

నడంగిియదృళ్య లై కడు వేడ్కతో. దన్ను. జూచు ఖేచరసిద్దముర భుజంగ 

812, 

క్కుసుమంబులు వెక్కులు - చెక్కు. (పతులు. 9. వలయు ౬ ఏవ. ళ. 10. ల వేని 
వీని దెచ్చి - కొన్ని (ప్రతులు. 11. జేయ వలయు ననుచు నప్పువ్వు ధర్మ = చెక్కు 

పతులు, 12, నొద్దకుం = చెక్కు (పతులు. 18. పోయిన నిట ఖీముండు = కొన్ని 
(పతులు. 14. యమ్ములు - కొన్ని [పతులు. 15. వచ్చిన - ఇ. ఈ.ఐ. యు. త; 
చెచ్చిన కమ్మతెమ్మెర కభి = ఉ. 16. గాడ్చువట్టి గంధ-వా; గంధమాదన వివిధ - 

_ పెక్కు (పతులు, 17. కంధర - అ, ఆ. ఇ. జ. కౌ. గ. ఘ. చ. జ, శో కందళ 

దర్భనంబున - చెక్కు (ప్రతులు. 18. మందశీతల నుగంధ గంధవవా - జ. త, 
19. గంధ న్పర్శనంబునను - చెక్కు. |వతులు. 20. కీర కోకిలా _- అ. ఆ. ఎ. గ. 
యు. శ. 21. నురభీ = ఆ. ఇంట్. ఎ, ఐ,జ.డ.ద. బి. నను _ "పెక్కు (వతులు; 

లను బద్ధ (ప్రమోద - ఈ. _ 29. జెబ్బులింబట్టి బెబ్బులివై వై చుచు లుతాయంబు 
నెత్తి లులాయంబువై వై చుచు = ప, ఓ. ల. 

1, శమన వ[దుము లఅతాజాల సంచలనంబు సేయుచు నందంద తిఖరిగువాల .. ఉ;? 

గమన వేగమున విదుమలతా = డ. ఏ. నంచలనంబు ద. చ. శ, మ, లి. యద్భ 
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గరుడగంధర్వకిన్న రేకామినులచేత మానుగా నభివీక్యుమాణు ( డగుచు 

మ్రా(కులువిటు చుచు వీ(కతోం శీదిగలు పెఆటుకుచు. బదవాతిం బృథునగేం[ద 

. మదువ నున్నతంబు *లయినెడలెక్కుచు, మదగజంబువోలె మధ్యముండు 

. పవనవై నశేయపటుజవయు క్రుండై , యరిగ గంధమాదనాంతరమున. 
ఆ 

818, వ, 

814. క, 

ఇట్టరుగువాండు నిజేసింహనాద శవణపరి|త్ర_స్తంబుతె యొగసి పటిచు 

2పకుల యార్షవక్షుంబుల( జాచి ముందట *నాసనన్నంబునం గొలను 

కకలుగవల యు నని యుపలక్షించి యతిత్వరితగతిం జని పవనేవళసం చలిత 

కట మవోవన తమాల తాల హింశాల ివిశాలకదళిదళ 10వీబ్యమాన 

కీతలజలపరిపూర్ణ ౦ బైన యొక్క నరోవరంబు. గని యందు గృతావ 

11గాహుండై. నవీినలినదళిమృణాలవలయాలంకృ్ళతుం డగుచు దాని 

వెలువడి యనేక యోజనపేవిసారాయామరమణీయం బె న కదళీషం డంబు. 

15్రా-ద్చి యందు శంఖధ్వానంబు! చేసిన, 

ఆశళశంఖరవంబు *మహేం, (దాశనినిర్హోషభీమ మై దిక్కులు నా 

శ్యులై = ఈ. ల. తప్ప తక్కిన అన్ని (పతులందును. ? ఓ, వియచ్చరులచేమాను గా- 

ప. ఓ; శామినులచేత నభివీవ్య్యమాణుడై యతిళయిల్లి ఎ ల, ర్, దీవల( వెజటు 

కుచు ౬ వా. ఆన్నిపతులందును గృహీత పాఠ మేకలదు; దీగలు పెరుకుచు- వెక్కు 

[పతులు, 6. ల నెడ = పెక్కు [పతులు లైెన- ఎడ = అని విరుపు; లగునెడ _ 

ఈ. ఐ, ఘ. త, ర. శ. మ, 

1. సింవానాద పరి = ఆ, ఆ. డొ, క.గ. చ, 5, జలపకుల ౬ జె, జ. ద. ల. 

లీ. నమీపంబున = ఇ. ఎ, ప. ఓ. గ. ల. 4. కలదని = వెక్కు[వతులు. శీ. నిశ్చ 

యించి = ఈ. ఐ. క.ర్చు.ళ. శ. ష; కంకించి = డ. శీ. జనిచని పవన . చా. 

7, వేగ సంచలిత = "పెక్కు (పతులు; వశపరిచలితత వీరువాపననతమాల = స్వః వళ 

చలిత తటీరువాతమాల ౬ ల. 8. తటరువాత మాల - పెక్కు (పతులు; తటమహీ 

రువా = డ. శి. విశాల = పెక్కు [పతులలో లేదు.. 10. వీద్యమాన = డొ. చ; 

వీభజ్యమాన = ఆ. ఆ. రయ. డ్. 11. గావానుండై నలిన = కొన్ని (పతులు, 

12. నలినీదళ - అ. ఉ. ఒ. జౌ. 18. మృదుమృణాల = ఎ. ఏ. ఓ గల, 

14. విస్తారాయత = ఎ. ఏ. ఓ. ల; విస్తారరమణీ = ఉ. జ; ' విస్తారంలైన కదళీ = 

జా; వి స్రీర్ణంబై న = గ, 15. జొచ్చి శంఖ = పెక్కు [వతులు. 
' Dp మెం ల ' 

814, 1. శఛంభారవము = ఈ.'ఐ, జొ. క, ఇ, త. లి, మహొగాళని ఎ బొ.క. 
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815. క. 

816, వ 

లీ17. క. 

218. వ, 

819. hia 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

కికాశంబు నిండె నంత గు, పోశయు.డై యున్నహనుమ యను కపి 
పలు చకా. 

దాని విని జెదరి లేచి మ, హోనాదం బిది మనః|పియం బయ్యె మదీ 

యానుజుశంఖధ్వానము, దా నగు నని యెణిీ(గి సాష్టతనురువహు( 

డగుచు. 

. శేఖీమునకు మార్గనిరోధంబుగా మహావృతుంబు లురులం (దోచి 2-2 కాయన 

పథంబున కికడ్డంబుగా శయనించి లాంగూలోలీలాచాలనంబు. 5 జేసీన. 

గోలాంగూలో త్రము లాం, శగూలస్ఫోటనరవంబు ఘోరంబై వా 
చాలత( జేసె న శేషమృ, గాలి భయం *2బంద గిరిగువోంతరమురులకా. 

అయ్యపూర్వధ్వని విని భీముండు విస్మితుం డయి చని కదళీషండమధ్యంబున 
నొక్క_పిశాలశిలాతలంబుపయి శయనించిన వాని. 

. జే హస్వపీన గీవుినచలితాయతీహను నతిచపలస్వఖా వాభిరాము( 
“దనుమధ్యీకటిచ।క్రు దహనకణాశకారీతా| మోష్టు నతి" కృళదళనకరజు( 

బృథులవిద్యుత్చుంజీపింగాకు నుత్తుంగద్భఢవతు *నాజానుదీర్గ బాహు 

నూర్జ్వ లాంగూల మత్యున్నతధ్వజ లీల (గాలు'చునుండ నేకాంత యోగ 

816. 

817. 

819. 

8. కాశమునునిండె = ఊ. ఏ, ఓ. గ. జ. డ. ద. ల; కాళము నిండిన నంత - ఇ. 

క; కాళశంబు గప్పెినంత _ జ. ట. శీ. శయనుండైన హనుమ -డ. శ, వ, స, 

1. వానికి మార్గ = పెక్కు (పతులు; వానికి మాగ్గావరోధంబుగా ఆడీ. వ. తద 

యన వథం = చా; తదాగమన వథం = ఇ; తడయక వధంబున ల. లి. కడ్డ౦టం 

చా; కడ్డందై = కొన్ని (పతులు. 4, విచలనంబు - ఈ, ఐ. బొ. త, ద. శ;చాలి 

నంబు = ల. చలనంబు = కొన్ని (పతులు, ల్. జేయుచున్న = టో. 

1. గూలాస్ఫోటన = కొన్ని (పతులు; గూలాస్ఫాలన - ఎ. ఠఈ. డ. న. 2. బంది 

గిరి గువాలకుంశారన్ - "పెక్కు (పతులు, 

1, బంధుర [గీవు విశ్రాజితోరన్థులు నతి . జొ; బింధురవివుల వి భాజితోరస్ట లు 

నతి. ట. £. నవనకాయత వాను = ఉ. ఊ. ఎ. వ. ఒ. ఓ. క. గ.భఘ. జ, దో. 

డ.ల.నస, క. భుజు-బ. కీ, ధనుమధ్యుగటి -ట. 5. కటి చక దవాన 
కళాకారు దామాకు - ఎ. వ. ఓ. గ. న. 6. తా|మాతు = జొ, క.భఘ. చ. 

టన. 7.తశీవ- ఎల దృఢ =న. రి. పింగాంగు - క. ఖ. ఈ. డ, నం; 
పింగాంళు జొ. 9. నడీణ - పెక్కు (పతులు. 10. చుండంగ = పెక్కు 



ఆ, 
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ని దనున్న ధర్మనిర్మలు హనుమంతు, జూచి పాండురాజనుతు(డు వాని 

నిద "జటుప6 గడణి నిజీన త్ర మేర్చడ, సింహనాద మొప్ప. చేసె డాసి. 

హనుమంతుండును "మెల్ల మెల్లన మెల్కని జృంభినంభృ్ళతజలార్డ సం చల 

విలోచనుం డగుచు ననాదరంబున నాతనిం జూచి యి ట్లనియె. 

891, శే, అతిజరారోగిభరమున నలసి *యొలని, యొదింగి సుఖనిదమై నిట్టు 

లీలల, వ. 

లున్న వాని. 

గడుమదంబున నేమియు గరుణలేక, యేల బోధించితయ్య ని వెటీింగి 

యెొటీ(గి. 

తిర్యగ్జాతులు *ేధర్ము వెణుంగవు గాక సర్వభూతిదయాన్యరూపం బైన 

ధర్ము వెజింగడు వారు మనుష్యుల కాలె యిట్టి మనుష్యజన్మంబు శవడసి 

వృద్దోపసేవ *సేయవు గాకేమి ధర్ము వెజుంగక నిర్ణయుండవై మాబోంటి 

రచ్చే దమృగంబులకు భయంబుగ ీగర్జిలితి "వీ వెవ్వండవు మనుష్యగోచరంబు 

గాని యివ్వనంబున కేల వచ్చితి సిద్ధగతి లేనివారి కిట వోవ నళక్యం బమృత 

కల్పంబు లైన యీీఫలమూలంబు లువయోగించి * కమ్మణుము నీయందు 

బద్ద స్నే హుండ. రాన బుద్ది సెప్పితి నాపలుకులు చేకొను మనిన భీముం 

డి ట్లనియె. 

820. 

821. - 

శీ22, 

(పతులు, 11. యోగనిర్మలు = క. గాఘం.ద, 19, నత్త మేర్పుడ = ౪. ఆ. 

ఈ. ఎ. ఐ. బె. రు.త. ట. ల. శ. స రూవమేర్పడ = వా. 

1. మెల్లన మేల్కని - చెక్కు (పతులు; మెత్తమెత్తన = ఈ. ఐ.రు. త. శ. స. 
వ. సంభూత = చెక్కు (పతులు. 

1. భయమున -? ఎ. ఏ. ఓ. బొ. రు, ఠ,డ. శ. వ. 2. యున్న వాని నీతోడ 

బుట్టిన వాని నన్ను నొనర సుఖని|దమై యిట్టులున్న వాని = పెక్కు (పతులు. 

l. ధర్మ మెరుంగవు - ఆ. ఈ. త, చ.ష, ఓ. దయాస్పదంబై న ఎడ. లి. వడ 

సియు= ఆ. ఎ, ల. 4, సేయమి -ల. ల్, వెద్ద - పెక్కు (పతులు, 6. గర్డి 

ల్లి తివి మరినీ వెవ్వండవు - ల. 7. మరినీవెవ్వండవు = ఊ. గ. చ. ర. ఫలంబు 

లుపయోగించి = ఆ. ఇ. ఊ. ఎ. వ. ఐ. ఒ ఓ. జరు. త. లి. (కమ్మరి చనుము._ 

ఉ.గ*ల. 10. గావున = సెక్కు. (పతులు. 
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నూ 

ఏ2. కే. త _్రి]య| పవరుండ విఖ్యాతబలుండం జాండుతనయుండ గొంటథి 

రీ24, 

లర్. 

గర్భంబునందు 

వాయువరమున( బుట్టినవాండ నన్ను, థీము( డండు భూజనులు . 

కవి పభుండ, 

వ. “ఏ నిక్కడం గార్యార్థిన్నై *పోయెద నాకుం చెరు వి మ్మీనినాండు దొల్లి 
శత యోజనవిసారం బయినసము[ దంబు ీలంఫించి లంకకుం బోయిన 

వానుమంతు నట్ల నిన్ను నీపర్వతంబు లంఘించి పోదు ననిన *వానుమంతు( 
డతండేమికారణంబున సము|దలంఘనంబు( చేసె రీనజుంగు బేనిం జెప్పు 

మనిన వానికి భీముం డి ట్లనియె. 

క. *అలఘుం డిత్వూకు మవో,కులిపీరుడు' 'రాఘవుండు గురూీవచనంబున్ 

“సలుప వనవాసియై తన, లలనం గోల్పడియె నశ్లై లం కేశ్వరుబేన్. 

క. *సీళా న్వేషణపరులై, నీతి. గప్మిపవరు లరిగినిరతంబుగ సం 
పాతి యనువజిచేశత మ, హీతనయ నువా ర్త లెల్ల నెణింగి కడంకన్. 

క. వారలు వారిధి-గడవంగ,' నేరక తారున్న యెడ ననిలన_త్హ్యమునన్ 
వారిధి లంఘించె మవో, వీరుడు హనుమంతు. డనంగ విందు. గపీం దా. 

. "వను .వానుమంతు నంతియ బలపరా | కమంబులు గలవాండ నాపొరుషంబు!: 

826, 

తం 

1. వనొక్క ఎడ; ఏనింక - ఇ. గ; ఏనిట్టు = ఏ, త, ళ. వి, పో యెద 'దెరునిమ్ముం 
కొన్ని పతులు. కి. లంఘించిపోయిన _ కొన్ని (పతులు, శ. వానుమంతు. 
డేమి ౬ కొన్ని పతులు ర. నీవెరుంగుచేని _ వెక్కు. (పతులు. 
1. అలఘు యకుండి వ్యాకుని, కులతిలకుండు _ వా. సం, 2, తిలకుడు . ఈ. త. 
లీ. వచనంబున్ (బుల్) - వెక్కు [వతులు; వచనమిలన్ _.. వా. 4. నిలిపి_ చా; 
నలువ __ వెక్కు (పతులు. 

1. ఈ పద్యమునకు ముందు _ జా, (వతిలో నధిక పాఠము కలదు _ వ, యిట్లు గోల్పడి యన్నయుంతమ్ముండును. వనంబున నెమకుచు సూర్యవుతుండైన ను[గీ వుతో మైతి పాటించి యతని పగదీర్చి కిష్కింఛానగరంబునకు వటంబు గటిన 
తదనంతరం బారామకార్యార్భి యైన సు[గీవు వనువున వానుమచాదులు. కి. నియ 
తయిగ _ వా. లీ, తనయావార్ర లెల్ల -ఊ. ఎ. ఓ. ఓ. జొ, భఘ.ళ.వ. ల. 

1. వను నమ్మవోత్మున కనుజుండనంతియ మవేోబల పరాకమవంతుండనా _ జొ. 
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జూపుదునే యనిన నవ్య క్షహానముఖుం డగుచు నన్నా యేనుముదిసిన 
వాడ లేవ నోవం బోయెదవేనీ నాతో(కం చాయం| దోచి పొమ్మనిన 

*మె-చచ్చక తమవామకరంబున నెత్తం బోయి కివశంబుగాక. 

829. ఉ. వపున రెండుచేతులను నిమ్ముగం బట్టి యమర్శ్చి యె త్తగా 

నోవక 1 మొగ్గతిల్లంబడి యుద్గతఘర్శుజ లార్డదేహుకై 

కాపురుషుండు( బోలె నిజగర్వము దక్కి యడంగి యుండె( జిం 
తాపరుండై. వృకోదరు(డు దద్దయు అజ్ఞ నధోముఖంబుతోన్. 

8890. వ. ఇట్టక్ళ_పివరు లాంగూలంబు. గదల్ప నోపక ఖీముండు ఓక్ళుత[పణాముం 

డయి నిన్నెలుంగక నాపలికిన *దురు కంబులు సహింపవలయు నీవు కపి 

3రూపధరుండ వైన సిద్దుండవో గంధర్వుండవో 'దేవవరుండవో నాకెణిం 

గింవు మనిన హానుమంతుండు భీముం జూచి నగుచు నేను గెనరికే[తంబున 

వాయుభట్టారకునకుం బుట్టిన వా(డ నీచెప్పిన వానుమంతుండ నీవు నా 

.,యనుజుండవు దొల్లి రఘుకులేశ్వరుం డయిన రామదేవుండు రావణుం డను 

రా కసుచేత నపహృృత భార్యుం డై సు గీవాది వానరుల *నసంఖ్యాతనంఖ్యల 

వారిం దనకు సహాయులం వేసికొని సేతుబంధనంబున సము|దంబు లంఘించి 

సమరంబున రావణు 5వధియించి యందు నాోకెలసంబునకు. మెచ్చి. 

881. మధ్యాక-ర. 
శ 

నరమురస్తుత్య మై "యెంత కాలంబు 1నాకీరి. నిలుచు 

' నిరతంబుగా నంతికాలమున్ నీవు నిత్యుండ వగుచు( 

వల్ [. 

జా 

2. భీముండది తృణ[పాయంబని మెచ్చక -- బౌ. లి, పాయం|దోవ శక్యంబు గాక - 

కొన్ని (పతులు. 

1. మోంకరిల (బడి _ వా; మొగతిల -- దొ. శ, మ. 
అరు స 0. 

1. కపికి కృత _ అ. ఆ. ఎ. రు. 2. దురుక్తులు - కొన్ని (పతులు. ౨. రూపంబు 

చాల్చిన సిద్దుండవో _ సెక్కు (పతులు. 4. నసంఖ్యాత బలంబులు గలుగువారిం- 
ఢి 

ళశ,పమ. లీ. జంపి - పెక్కు (పతులు. 6. ఇలనంబునకు - రు. వమ. 

1. నాకధలు వా, ఛందన్సు? 2. కాలంబు నీవు - వెక్కు [పతులు, ఛందస్సు. 
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బరగు మని వరము. దగ దయం జిని (ప్రభుం డుర్వి యెల్ల 

సరి పదీనొక్కడు వేల యేండ్లేలి చనియె. చా దివికి. 

కలివి. వ, అనిన విని ఖీముండు వాని నప్పుడు హానుమంతుంగా. నెజింగి సంతసిల్ల 
వెండియు నమస్కరించి భ వద్దర్శనంబునం గృ తార్జుండ నయితి నని రయి 

టనియె. | 
య 

- లిలిలి. ఆ. బలిముఖుండ దయయుః గల'వేని దొల్లి య్క ర్ష్యృవము గడచి చనిన 
. 2నాంటి నీదు 

రూపు జూడవలతు. శీజూపు నా కనవుడు, వాని కిట్లు అనియె *వానరుండు, 

లికి, క, 1అక్మాలంబున రూపం. బిక్కాలమునందు. జూన నెట్టగుం గాలం 
బొక్కీవిధంబున నుండక, పెక్కు పకారముల నుండు ఖిన్నావస్థన్. 

లీలిక్, వ, చానం జేసి కృతే లేతాద్వా వరకలియుగంబుల సంఖ్యలు వేలే వేజయొ 
8 అభ వీ 

యందుల చరా చరీభూతంబులు భిన్న|వకారంబులై వర్తిల్లు ననిన నయ్యె 
యుగంబుల యాచారో పవ_ర్హనంబులు నాకేర్పడం జెప్పు మనిన ఖీమునకు 
హనుమంతుం డి ట్సనియె. 

9. నొకండు వేలేండు లేలి చనియెదివికి _ భర. పెక్కు. [పతులు, ఛందన్సు ? 
లలల, 1. గలదేని _ ఈ, జౌ, ఠఈ. డ. ద. షమ. ౨, నాటిరూవు జూడ వలతు దద్ధజూవు-- ఓ. ద; నాటిరూపు జూడవలతు నివుడు జూవు _ ఉ. (పాననియమభంగము. 

లీ. జూపుము నావుడు - ఈ. జొ ధు, శీ, వాయునుతుడు __ ద. 

వీల, 1. అకా లంబున రూవం బిక్కాలం బెట్టు నూవనెపగును గాలం __ డ, లి. తిరంబున నుండక -- డ. శి, విధంబులను వచ్చు భిన్నావస్టన్ _ ఆ. ఒ. క. జరు, శ. మ; వీకారములంబొందు _ వ; పదార్థముల. బొందు _ స, ? 
525, || | లేత ద్వాపర యు పెక్కు (పతులు. 2, వేరయె యుండునందుల - ఎ. ఏ.ర్లు. ల. లీ. భావంబులు _ ఉ. ఊ. చుడ; 
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886. తే. 

887. వ, 
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సం, 8.148 10 

కృత మశానిక _ర్హవ్యంబు గృతయుగంబు, నందు లేదు చతుష్పాద 

మగుచు ధర్మ 

మనఘు వర్శిల్లు నచ్యుతుం డయ్యుగమున, శుక్ల వర్దుం డై (పజల 

గాచుచు వెలుంగు. 

అది “సనాత నధర్మసనాథం బందుల [బహ్మ తత్తియ వై శ్య శూదు 

లేక2వేద [కియా యోగ్యులై కియకామఫలసం యోగంబునం బుణ్యలోక ౦బులు 

వడయుదు రందు ననూయాఖభిచారోదర్ప వైశున విగహ క్రోధ. మద 

మత్సర భయ సంతాప వ్యాధి గ్పజాతయేం[దియథష్షయంబులు లేవు 
మజియు. (_బెతాయుగంబునందు. |ధిపొదం బై ధర్మువు వర్తిల్లు నందు 

జనులు నిత్యనత్య* వతశీలు ర యజ తపోదానాది క్రియల వరింతు రందు 6... aren ఎవి 

ర కవరుం డయి విషుభటారకుండు | పజారతణంబు. 7-జేయు. 
== ft ae) ల . 

988. తే. చ్వాపరంబున శెండుపాదములంశేసి, నడచు ధర్మువు వేదముల్ 

నాల్లోదెఅంగు! 

ఉద 3 న శ క లై (పవ క్రిల్లు వేదోశాస్త్రార్థచోది, తంబు లై ధర్మ కామముల్ 

ధరణి6 బరగు. 

896. l. నడ (డు) చు అ. ఆ. ఈ. ఉ. ఎ. ఐ. ఘయు. త. ద.డ, శ.ష. ల. 

887. 1. ధర్మ సనాతనంబందు - వెక్కు (పతులు. 2, వేష (క్రియా = ద,.ల. లి. కర్మ 

సంయోగంబున = ఐ. జత. శ, వ, 4 దర్ప కార్పణ్య పిశున వి|గవా [కోధ 

మత్సర = పెక్కు (పతులు. ర్, [(పజాతయంబులు - పెక్కు (పతులు. 6. [పవర్హను 

888. 

లై - ఉ. వ; (పవృత్తుతై -౪; |వ్రతులై - ఆ, ఈ. రు, డ. ద; |ప్రవర్తులై - స. 

7. కేయుచుండు - ఏ. ఓ. ద.ల, 

1. విధము -ల. 2. లయ్య్యువర్సిల్లు = డ, లి. శా స్రాదిచోది -9ఇ. 4 సర 

కర్మమ్లుల్ ధర౭కి - ఆ. ఓ. గ. ఘ. త. ల. న; సర్వ కామముల్ - ఒ.స; నర్వ 

ధర్భముల్ ధరణి - క; సర్వ లోకముల్ - డ. 

! 
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889. తే. నత్యీశమహీను లగుదురు జనులు గామ, కాములై చేయుదురు 

బహు క్రతువు లోలి. 

నందు. త్తైల్ క్యవందితుం డచ్యుతుండు, కృవ్షవర్గు(డై జగము . 

5గ్రక్షించు మటియు. 

840. క. కలియుగమునందు ధర్మము, బల మటి వర్తిల్లు నేకపాదంబున నం' 
దలఘు.డు "కృష్ణుండు జగతీ, వలయము రకించు( 2వీతవర్ణుం డగుచున్.. 

84 1. వ. అందులజనులు త మోగుణయు కులై కామ [ కోధాధిదోషవళంబున “దమ్మె 

యింగర్ర యధర్మవ ర్తు లగుదు రందుం "జేసిన తపో? దానాదికర్మంబులు 

స్వల్పంబులయ్యును బహుఫలంబు లగు నని యుగవర్తనీ పకారంబులం 
"జెప్పి నీకిష్టావా ప్రి యయ్యెడు నరుగు మనిన ఖీముం డి ట్రనియె. 

స్వీ 

ఎత దానుముంతుండు బీయనతం దనభ్రూర్స్ంయావంటు( ఊొలభ్రుఠు 5 

సం. $8. 1419 _ 

842. క. నీనాంటేోతనువు. జూచియ, కాని యవళ్యంబు *పోవం గావున గపినా 

, థా నాకు6 జూపు మనవుడు, వానికి. దనేోరూపవు( జూ పె వానరు డంతన్. 

లీశ్తీలి. చ. అతులిత మై ద్వితీయకన కా[దియొకో యిది నా నిజాంగ *మూ 

ఏలీ, 1. పరిహీనులగుదురు _ ఈ. ఊ. ఐ. జొ. మఘ. చ.యు, త. శ. వ; పదహీనులగు. 

దురు =జఒ.క. ల్లి, సర్వజనులు కాములై = ల; జనులు గామకర్చ్ము లై = 6, ఊ, 

ఐ. రు. త. శ, మ, లి. మహోకతువు - క. చ. 4, లోపినందు = ఒ. ర. రతీంపు 

చుండు = కొన్ని |వతులు. > 

840. 1. విషుడు -ఠ,ల. ల, వీతవర వరుండె _ ఈ. ఎ. త; కృ న్టవర వర్గుండై -క. 
(ays) 9 రాజా (వరా లం కాలా 

ల41. 1. దమ్మెరుంగక - పెక్కు (పతులు; ధర్ము వెటుంగక - వా. ల. చానధర్మంబులు 

బహు = కొన్ని (వతులు, లి. (పమాణంబులు - ఇ. ఐ. రు, శ. 

842. 1. రూపుంఠచ,. లి, నుడుగ ఓ; నరుగ-ఏ. లి. గపిసత్కులనా - ఇ. 
ఐ.రయు. త. 4, పొడవు = డఊ. న 

848. 1, యన గానిజాంగ = ఊఉ, ల్లి, ముచ్చితముగ = ఆ. ఐ. ఒ. ఘ. జ. శ. మన 



844. 

845. 

846. 

847. 
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రితముగం బెంచి పుచ్చమునంచేసి శిదిగంతము లందుచున్న యు 
న్నతు( గపినాథుం జూచి కురునందనుం డఫ నిమీలితామ యై. 
మతి నతివిస్థ్మితుం డగుచు మారుతి కిట్టని యె౯ కంరుంబునన్. 

క. అతిఖీవణ మిది యత్య, ద్భుత మోహో చాలు భూనభోమధ్య వ్యా 

పిత మయ్యె భవద్దేహో, యతత్వ! ముపసంహారింపు మనవుడు. గపియున్. 

కం తన యెప్పటి రూపములటేజే, కొని దీనికి నినుమడుం గగుం (బతిబలముం 

గనిీనప్పుడు నారూపం, శీబనుపమముగ ననిన హనుమ కనిలజు. డనియున్, 

. ఉన్నతిం "బూని నీవు బలియుం డగు్రావణు నృశమంబునం 

బన్నుగ6 జంపనోపు పటుజణాహుబలాథ్యు (డ విట్టోయున్నతున్ 

నిన్ను నహాయు.గా. బడసి నిర్మలోనీతిపరుండు రాఘవుం 

డన్న రభోజనాోన్వయుల నాజి వధించుట యేమి “చోద్య మే. 

. అనిన వాని కతి! పీతిమంతుండై హానుమంతుం డి ట్లనియె నయ్యా నీవు 

సొగంధికనరోవరంబునకుం బోయెదివే నందు సాపహాసంబు సేయ వలవ 

దది యకరాక్షుసరవీతం బై *దేవతోపభోగ యోగ్యం బై యుండు దేవతలు 

బలిహో మనమస్కారంబులం *జేసి భక్తిసాధ్యులు గాని క5సాపహానకియా 

సాధ్యులు గారు నీవు నిజధర్మనిష్టితుండవై పరమధర్శంబు లెజుంగునది 

844, 

845. 

846, 

847, 

8. వియ_త్తల మందుచున్న ఎన. ర్వీ, [బియంబుతోన్ = ఆ. ఈ, ఎ. ఏ. ఐ. బఒ. 

ఓ. జొ. రు. త; భయంబుతోన్ - కొన్ని: (పతులు, 

1. మివుడువసంవారింపు = డ. 

1. 7కొని = 9. గ. డ. ద, ల. 2. నపుడునాదురూపం = డ. లీ. బనుపమ 

మగు=గు. కొన్ని (పతులు. 

i 
1. జూడ = టె. క. 2. దానవు - భం; దానవవర్యురావణుం = కవి. లి. యుద్ద 

'తున్ = ఊ. ఘ. జ. ద. ఠ.న; యూర్టితున్ - వా." 4. కీ రి యుతుండు _ ఈ, 

ఐ. బొ. ట. త- శ. మ. స్య కీర్తిపరుండు - కొన్ని (పతులు. శ. న్య్వయము యు. 

ఠ. డ. స. 6, చోద్య మో-గ. చంరయు. డ. ద. షు చోద్యమౌ-ల; చెద్దయే-జా. 

1. వీతుండైై - ఉ. ద. 1. వేనినందు - ఠ, డ. 8. దేవోప భోగయోగ్యంబై - 

డీ, ల; దేవతోపభోగం బె _డ; చేవతోపయోగ్యం బై -ఊ, ఓటి. శీ. మం|(తతం|[తం 

బులంజేసి - వా. 5. యాహవకియా = ఏ. ఓ; శక్తి సాధ్యులు - ఠ. 6. నీవు 
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యెంచేని హీన బుద్దులు 7వ మోహింతు రట్టిధర్భాధర్మ విభా గంబు 'లెటుంగు 
విద్వాంసుల నుపాసించి శుభాచారుండవు గావలయు కీనాచారంబున 
ధర్మంబు వుట్టు ధర్మంబువలన వేద పతిస్ట యగు వేదంబులం జేసి యజ్హంబులు . 

[(పవర్తిల్లు నట్ట యజ్ఞ ంబువలన దేవతలు తృ వ్లులగుదురు, 

 §48. ఆ. కార్యసిద్ధిపొంశు కాలంబు చేశంబు, నెటింగి బుద్ధిమంతు లెల్ల పొద్దు 
సాహానంబు "విడిచి సొమాద్యు"పాయ ప, యు క్రి చేయుదురు 

యఫో-చితముగ, 

849. వ. మజీయు సర్వ కార్యంబులు మం|త మూలంబులు గావున విద్వాంసు!ల్రై 
(పబుద్దు లై నవారలతో మం తంబు, "జేయునది జబాలకులయు నధిక శ్రీదర్సి 
తులయు లుబ్దులయు లఘుజనంబులయుదోడ మం|తంబు సేయవలదు. 

850. తే. జనులు స్మగవోను గహళ క్తుండై న, రాజు శాసనమునంజేసి రమణతోడ 
నోరి. దమతమ “మర్యాద లొక్కనాడుం, దప్పినోడుదు 

రిమ్మ హీతలమునందు. 

కిథ్1.” వ, నీవు నిగ్రహాను[గహసమర్గుండవు గావున నీ కెల్ల వారును వళ్ళు అగుదురు 
నిన్ను( జూచుటం జేసి నానయనంబులు 2నఫలం బయ్యె నీ కెద్ది యిష్ట్రంబు 
కదానిం "జేనెద. 

ధర్మ = కొన్ని పతులు, ". విమోహితులగుదు ర్ట ధర్మాధగ్మ విఖాగంబు లెరుంగునవుడు శాస్త్రంబు లెరిగిన విద్వాంనుల ౬ "వెక్కు (పతులు. 6. నాచా రంబువలన ధర్మంబు = ఉ. ఏ. ఒ. గ, చ, దడ. ల. 

రకర. 1. లుడిగి- చ. 2,పాయంబుయు కి _డ్ర 
లకళి 1. లైసిద్దులన _ ఉ. వ. ఓ ముప, ఠ.డ; ౨_వృద్దులెన = 6. ల. బి, (స్రీ దర్చ్పితులయు ౬ కొన్ని (పతులు, 

850. 1. మరియాద యొక్కనాడు _ శ్ర, 
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వీ5్లి, మ త్తకోకిలము , 

మీకు నెగానరించి "యున్నియమి త్రులకా *వాతబుద్దులం 

జీకురాజు తనూజులం గురుసింహా నీకు. (బియంబుగా 

నేకమా | తన పోరిలో వధియించి *నాగపురంబు నా 

నాీకులా దిశిలావలీగహనంబు 6సేయుదు నావుడున్. 

958. మ _త్తకోకిలము. 

lఇంతయుం గపిినాథ నీ కిది యేమి "పెద్ద మహాహవా 

భ్యంతర ౦ బున ి నుద్దత | పతిపక్షవీరుల చేమ ని 

ర్లింతు మెవ్వరు మాకు మీదయం జేసి మార్కొనునంత య 

త్యంత వీరులు ర్ల్రీగ్రు భూవిదిత పతాపబలోన్న తిక. 

లర, వ, అనిన విని థీమసేనునకు హానుమంతుం డిట్లనియె నన్ను 1కణాంతరంబునం 

దలంచునది నీయందు సౌహృదంబున నాహవంబులో నతిరథుం డైన 

యర్జును రథధ్వజంబునం దుండి మీ బలపర కమంబులం 2బూతు నని ఖీముం 

గాంగిలిరచుకొని వానికి సౌ గంధికకీసరోవరమార్షంబు. జూపి హనుమంతుం 

డంతర్హాతుం డ నం దదాలింగనవిగత | ముండును వీపులజవళ క్రి యు కుం 

డును నై_ ఖీమసేనుండు. 

_లి55. సీ. వారిధారల నని వారితనిగ్గళ ధాన ధారల దటిర్ధామములను 

దశనధామంబుల నళనిఘోవంబుల ఘోరబృంహితబ్బవాద్ధాషణముల 

852, 1. నట్టియమి|త్రులన్ ల. 2, యమి[త = మి[తబలంబుతో = ఈ. ఎ. ఐ.గ. 

థు. చ. ర్లు. ఠ. త; యమి[త్రులన్ సబలంబుగాన్ - వ. లీ. హాతబింధులన్ = స. 

4, వాస్తి - కొన్ని పతులు లీ, కులో[గ - రు. ద. ళ.' ర. చేసెద = ఆం 

ఎ. యు. 

లర్. 1. ఇంతకున్ = రు; ఎంతయున్ -డ. £. రాజ= ఊ. ఎ. లి నుద్దతిన్ [బతి 

ల. 4. కృృపజేసి ఎ గ. ల. క. మేరుభూవలయ పతాప బలోద్దతిన్ = స. 

854. 1. రణరంగంబునందు దలంచునది = "పెక్కు (పతులు; గదనాంతరంబునందలంచు -- 

ఊ. క. 2 జబూచెదనని = ఏ. ఒ. ల. లి, వనమార్శంబు జా ఆ. ఈ, ఎ. 9, రు. 

త. ల, 
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లి56. 

కీ5T, 

లకర. 

ఏ59. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నివి ఘనబ్బందంబు లివి గజయూధంబు "లని విచారింపంగ నక్ళొ.జంబు 

3 లలితోత్తుంగ 3 లిశళ్ళంగంబుల( (దిమ్మరు జలధర ద్విరదతతుల 
ర. 

విస్మయంబుతోడ సీ కించుచుం జని, రజతగిరినమీ వర మ్య భూమి 

నక్కు బేరోవనమునందు సౌగంధిక, కమలవనముం గనియె ఘనభుజుండు, 

. అందుల పామాంబుజమక, రందరసా మోదమృదుతర శశ్వసనుం డా 

నందంబు! 'జేనె. దన|పియ, నందనునకు ఖమ సేనునకు నభిముఖుం డై. 

అంత ళి 

. వీరుండై సౌగంధిక, వారిజములు 1గొనంగ నిట్లు వచ్చినవాని౯ 
భూరిపరా|[కము ఖీము *ను, దారగదావాస్తు. జూచి తా రుద్దతులై_. 

* దాని రతీంచియున్న *వదివేవురు రాతను లాక్షణంబ విచితాయుధిపరి 

చృదులై వజతెంచి వీ. డొక్కేదివ్యపురుషుం డాయుధంబులు ధరియించి 

_ నవాం *డజినంబులు గట్టినవా( డధిక తేజస్వి కతపస్వివేషధరుం డిందులకు 
వచ్చినవా డని యచ్చెరు వందుచు ఖీమసేనుం డాయవచ్చి యి ట్లనిరి. 

860. తరలము. 

ఇది కుబేరువనంబు దీనికి నెవ్వరుం జనుదేర నో 
డుదురు నీ విట వచ్చి యేల కడుం [బిమాదము జేసి తిం 

859. 

866. 

1. లని యెరుంగక యుండు నక్కజంబు = లి, 2. కుంజంబుల = ఆ. ఉ. క. ఘు. 
చ. రు. ద. డ. శ; కూటంబుల -స. కి, పురమునందు _ ఉ. 

1. శ్వవనం జానందంబు - రు. ల. కొన్ని (పతులు. 

1. గోసిగొనగ వచ్చిన వానిన్ - ఈ. యు. లి, పరాకమవంతునుదార - ఊ. 
చ. న. 8. ని, దారుణ దృఢవాన్తు - ట, 

1. పదివేవులు - చెక్కు (వతులు. చీ, విచి.తవర్శ ధరులును సితాయుధ వాస్తు 
లునై -ఎ.ప.ల; చి.తాయుధ _ కొన్ని (పతులు; చితాయుధవాస్తులై _ గ. 
లీ. పరికరులై - ఈ. ఐ. త. శ. శ. వీరపురుషుం = పెక్కు (పతులు, ర్. డజిన 
వల్మ_లంబులు = "చెక్కు_ (పతులు... 6, తాపసవేవన = ఆ, ఎ. ఏ. మఘ, 

1, కీల వచ్చీకడుం = చ, 
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దుదిత కేజుండు [గడ లాడుచు నుండు నింతులుం చాను స 
మ్యుదముతోడ( గుబేరు డీరుచిమత్సరోజవనంబునన్. 

దీని తీరంబున *దేవర్షి గణంబులు 'దేవతార్చ్భనంబుల జెయుదు రిందులజలంబు 

లమృతోపమానంబులు మణి వై డూర్యనాళంబులై యపూర్వ్ణసౌరభంబు 
లైన కనకకమలంబులు గలుగుటంి జేసి యకురాకసాతోేహిణీరకితం బగు 
దీని మహిమం బెజుంగక. యింతదూరంబు వచ్చిన వీరుం డెవ్వండ వేమి 
కారణంబున వచ్చి తనిన వారికి ఖీముం డి ట్లనియె. 

862. మ త్తకోకిలము. 

ఏను చాండుసుతుండ భఖీముండ *నిద్ద కేజుండ ధర్మరా 

జానుజన్ను.డి (డౌపదీవదయ।పియం బొనరింపయగా? 

బూని యిక్కమలాకరంబునం బుష్పముల్ గొనవచ్చితిన్ 

వీని. గొందు నవళ్యమున్ సురవీరు లడ్డము *వచ్చినన్. 

అనిన కేవార లిట్లని రయ్యా నీవు దివ్యపురుషుండ వీసౌగంధికిికమలంబులు 
గానియిదేని కుబేకున కెణింగించి త దాదేశంబున6 గొనుము నీవు ధర్మజాను 

జుండవు గావున నీకు ధర్మ పథంబు తప్పుంజన దనిన *రాతమల. గగటాతు 

దృష్టిం జూచి ఖీమసేనుం డి ట్లనియె. 

1 « 
. గిరిని కరముల! బుట్టిన, సరోవరం బిదియు సర్వసామాన్యముగా 

2కరుదుగ నొక్కనియదియే, పరగం గుచేరుండు దిని. బడసెనె మొదల. 

868. వ. 

9864. క 

861. 

862. 

868, 

864. 

1. చేవరుషులు, చేవర్గులు - ఖిన్నపాఠములు. 2. "జేసియిది యకరాకసాజో 

హిణీ రతీతంబు - పెక్కు (పతులు. 

1. నిద్దశార్యుడ - ఉ. ప. క. ఘ. ఈ. డ.ద,అ.న. 2. జొచ్చినన్ - జొ. 

1. యతులిట్లనిరి - ఆ. ఓ. ల; నయ్యానీవు - సెక్కు (ప్రతులు. 2. కుసుమం 

బులు - అ. ఆ. ఇ. ఎ. వ. ఒ. ఓ. థు. జరు. ద. లి. నీవు - కొన్ని [పతులలో 

లేదు. 4. యతులం = ఎ. ఏ. ఓ. 5. గటాత దృష్టి ంజాచి = అన్ని (పతులు; 

గటాతరూవేతణంబుల నిరీకించి - వా. 

1. సరసిజ వనమిదియు = ర. ఠ. డ. వ కరయగ - ఆ. రు. ల. లి. చాలిం 

చుటకున్ = జ. 
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865. 

ల్ర68. 

86. 

- ఉత్తమక్ష త్తి యుం డేల యొరుల నడిగి, వేండువాండగు( దనిభుజ 

శ్రీమదా౦ ధ మహాభారతము 
(ఆ 

విక మమున 

2న్యధనము లుపార్టించి యర్థిజనుల, శీకిచ్చి కీర్తి దిక్కుల వెలయించు(గాక, 

ఎఎ fw యజ్షరాశనులతో యుద్ధింభు సేయుట ఎఎ 

సం. 8 _ 152. 12 

. నాకు మిమ్మును మీకు బేరుం [జార్జించి కాని యిక్కొాలనిపువ్వులు గొనం 

గాదొకో యని ఖీముండు రాతసుల నాదరింపక సౌగంధికివనంబు సొచ్చి 

కనకకమలంబులుం గొని యు _త్తమివీర్యవంతంబు లైన తత్సలిలంబు లుస 

'యోగించి యనంతబలసంపన్ను ౦డై యున్ననాతనిం జూచి రాజును లలిగి 

కీయుద్య తాయుధవా స్తుళై తాంకిన 5ఖీముండును భీకరాకారుండై_. 

. తనగదంజేసీ రాకునుల దారుణశ(న్త్రచయంబు న శమం 

బున నతివీరు(డై *విరిచి పోర నిశాచరుల౯ా బడల్పడ౯ 

ఘవభుజదండచండవాతి( [గాంచిన కనుక్కణీ రక్కసుల్ కుబే 
రున కెజింగింపం బాజిరి సరోవవృ్భకోదరభథీమీకర్శముల్. 

- కుబేరుండును బాంచా లీ పియకరం బై న పవనతనయు పరా[ కమారంభంబు 
విని మెచ్చి *దాని నుపే&ంచె నట్టు భీమసేనుండు రాతనసేన నోడించి 
సౌగంధికకమలంబులు గొనిత _త్రీరకుసుమితల శాపా దపవనంబున బిహారించు 

చున్న త *నట. 

ల65. 

866. 

867. 

868. 

1. భుజా విక్రమమున - వా. భుజవ్మికమమున పెక్కు (పతులు. 2, నర్ధతతు 
లువార్డి 0చియయ్యర్థి జనుల = ఆ. ఎరు. లి. కిచ్చు(గీర్తి = వా; కిచ్చిదిక్కుల 
కీ రులనించుగాక = డ. 

1. కుజేరు నడిగికొనికాని _ గ. చ. 2. నరోవరంబు సొచ్చి - ఇ. ఎ. ఏ. ఓ. క, 
గ. జ, ల. వీర్యకీజంబులై న = ఘ. చ. ఈ 4. యుదతా ద, ఠఈ. డ. 
5. కీముండు భీకరాకారుండై. = ఆ, ఈ, ఎ. ఐ.ర్చ్వు; తళ, ష్య థఫీముండును 
థీకరాకారంబున - చా. 

1. నకమంబున నతివీరుడై నిలిపి - సూ. ౨, నిలిపి. చా. లి. నొక్కట రాక 
సుల్ = ఇ. స; నప్పుడ రక్కనుల్ - ఆ. 4. కర్మమున్ _ కొన్ని (పతులు. 
. [పీయకరుం డైన = కొన్ని (పతులు. ౨, వికమారంభంబు - వెక్కు (పతులు. 

. వాని = వా; దాని _ కొన్ని (పతులు. 4. నట _ పెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 
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569. క. వడిం బడియె. బిడుగు లుడుగక, వడక మహీతలము' పాంసువర్ష ము 

గురిసెం 
గడు *నెజ్జనయ్యె దిశ లే, రృడకుండె నినుండు తిమిరపటలావృతు.డ.. 

8/0. వ. ఇట్టి మహోశ్చాతంబు లుపలతించి విస్మితుండై ధర్శతనయుం డివి 
ఖీమా హావపిశునంబుకై కానంబడియె నేమజకుండవలయు. నని నాలుగు 
దిక్కులుం జూచి భీమసేనుం గానక శితనసమీపంబున నున్న పాంచాలి 
కి ల్లునియె, 

వి, 

"1. క. |పియసాహామండు ఖీముండు, భయవిరహితు. జెందుంబోయొ 

బహురాతససం 

(శయ మిగ్గిరి గంధర్వా, న్వయ సేవ్యం - బేకచరుండు వాం. జఇయ్యెడలన్. 

872. ఆ. భూరిభుజుండు దానె పోయెనో నీఓేవెట, యేని పుచ్చితో ని జేచ్చ నతని 
నని యజాతళతు6 డడిగినం బతికి. శాం, ఇాలి యిట్టు లనియె 

సం|భమమున, 

878. మధ్యాక్కార. 

ధరణీళ నీకు నాయిచ్చి*న పసిడి తామరపువ్వు 
గురువాయువళమున వచ్చినను *దాని. గొని యిట్టిపువ్వు 
“లతుదు గాన కుఅంగటం గలిగెనేని యర్జిం చెమ్మనిన 

నరి ౫ నీళానుశ్దిక్కు.నకు నీతమ్ము( డతివేగమునను. 

889. l. నెజ్జలయ్యె = శర. శ, వ. 
అ 

870. 1. డిది భీమావావ సూచకంబె - ఇ. ల. 2, తన = చెక్కు [పతులలో లేదు. 

571, కే వాడి య్యెడలన్ అడ, 

872, 1. వెటేశేని.ఊ. శర, వ. వ. నికేశుబూనియతని-ఈ. ఎ. ఐ. క, యు, త. ద. న. 

878. 1. నట్టి యాశామర - ఇ. ఉ. ఈ. 2. మరుద్వశమున వచ్చినమదానిగొని - ఆ, 
ఇ. ఏ. ఓ. గ. ద. ల. లి. చానుగొని - వా. 4. లరుదుగా కుజగటగలవ యేని 

నాకర్ణి( చెమ్మనిన - సెక్కు (ప్రతులు, క. దిక్కునకు నీ యనుజన్ముడతి వేగము 

నను - శ. వ; చెనకును య (న) నిలజుడనిల వేగమున - ఉ; దిక్కునకు నీతమ్ముడతి 

వేగముననను = 1801.? దిక్కునకు నీయనుజు(డనిలవేగమున . వా; 
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i 

అనిన నళేని యందణము వానిపోయిన'వలనం బోవుద మని “యెప్పటి 
లా | 

యట రాజసీన్యంధారూఢులై గగనగతి *నరిగి సౌగంధికతీరంబున. 
౧ ళ్స 

ల్రి75. చ. అతులబలాఢ్యు ఓనుద్యతగచాయుధ*వా స్తు( బటు[పతావవ 

5/6. వ. 

SIT. ఆ. 

తీ78. వ, 

లీ79. క. 

ర్రితయశు( జాండునందనుం దదీయమహో | గగ దాివిఘాత చా 

రితవృథుయక్షరాత సళ రీరోచయంబులు 6 జూచి వినయ 

స్మితముఖు లై ర (బాహ్మణస మతులు ధర్మసుతాదు లచ్చట౯ా, 

భీమ సేనుండును ధౌమ్య ధర్మజ రోమశులకు (మొక్కి. తనకు (మొక్కిన 
కవల గౌంగిలించుకొని వై డూర్యునాళంబు లైన కనకకఠమలంబులు 

(దౌపది కిచ్చి యున్నంత 1నాతనికి ధర్భురా టి ట్రనియె. 

చనునె నీకు నిట్టి సావాస|కియం జేయ, నెల్లవారికంబె నెలుక గలవు 
గురుభుజుండ నాకు. "గూ ర్లేని చేయకు, మయ్య యిట్టిచెంయ్వు లన యింక. 

అని కజపీ యి ట్లందలుం గు బేరోద్యానవనంబున వివారించు చున్న ౦తC 
ద|దతకులై న యతులు వచ్చి. 

చేవర్శి మైన రోమశు, చేవేం[దసమాను నయ్యుధిష్షిరు ధరణీ 
దేవో త్తములం గని విన, యావనతులు భ డీ నిట్లు లని రందటికుకా. 

లీ/4. 1. దిక్కునకుంబోదమని _ చెక్కు (పతులు. ౨, యెప్పటియట్ల _ కొన్ని |పతు 
లందు లేదు. శీ, బలసమన్వితుండై - చా. 4. నరిగిరంత సౌగంధిక నరోవర తీరం 
బున - ఎ. ఏ, ఓ. క. గ. చ. జ. 

875. 1. నుద్ధత _ కొన్ని (పతులు. 2. బాహు = కొన్ని (పతులు. శి, నిపాత-ళశ. వ. 4. భయంకరు _ ఈ, ఐ త. శ, మ. 

876. 1. నాతనిం జూచి _ కొన్ని [పతులు. 

877. 1. గూరు నీవిక ర్త చేయకయ్య యిట్టి చెయ్యు లనఘచరిత - ఒ. 

878. 1. రోద్యానంబున =. వెక్కు (పతులు. 

879. 1. నవనీ ౬ వెక్కు (పతులు. 



౨50. 

582, 

888. 

884. 

885. 

ఆరణ్యపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 285 

వ. మీ రిందు మనల వల దిది యతరాకున| పచారఘోరంబని నందుండ నొ లక 
౧ 

పాండవులు తత్సమీపంబున నివాసంబు( జీసికొని రాతసబలంబుతో 

ఘటోత్కచు6 బోవం బనిచి యుండు *నంత జటాసురుం డను రాకనుండు 
(బావహ్మాణరూపధరుండై యేను వేదవిదుండ ధనుశక్వేదవిదుం జైన పరశు 
త-రాముశిష్యుండ ననుచుం బాండవుల నేవించుచున్నంత నొక్కనాండు. 

ఆ. మృగవిరోధిబలుండు మృగయావినోదార్థ, మడవి కనిలతనయు( *డరిగినట్టి 
యవసరమున నజ్జటానురు( ఢడాసురా, కారవిక్ళతిరూపకంబు( "దాల్చి. 

క. చనుదెంచి' (దౌపదిని యమ, 1కనూజు నకులుం దదాయుధంబులతో. బె 

ల్చన యె త్తికొని మహాజన, మున. బఅచె మహీనురో త్తములు 
భయమందక౯. 

వ. అంత సవాదేవుండు 1ఫీముం బిలుచుచు వనంబున కరి? నిట ధర్మతనయుం 

డధర్మవ ర్రియన యసుర కిట్లనియె. 

క. "దేవాసురాదు లిం దుస, జీవింతురు మనుజులకు విశేషసుఖంబుల్ 

గావించుిచునమ్మనుజులం, గావంగలవార మేము గౌరవయు కిన్. 

వ. ఇట్టి మా కపకారంబు సేయుట నీకు లగ్గు గాదు నీవు ధర్ము వెలుంగవు విశ్వ 

సించినవారికిం గుడువం బెట్టిన వారికి నెగ్గు సేయుట కడుం బాపంబు గావున. 

880. 

881. 

882. 

888. 

884. 

885. 

1. వలవదిది - కొన్ని (పతులు. బి. నంతనొక్కనాడు - ఉ. ఓ. లీ. రాముని 

శిష్య్యుండ = వె; రాము శిష్యుడ = కొన్ని పతులు. 

1. డరిగ నటి _ ఆ. ఉ. ఊ. క. చ. జ. ఠ. డ.ద. ౨. రూపకంబు తోడ = 
6 , 

కొన్ని (పతులు; రూపంబు 'దాల్చీ = రంగ, 

1. తనయుని నకులుని = పెక్కు (పతులు. 

1. ఖీమునిం - వా; భీమసేనుం - కొన్ని పతులు. 

1. లిందుల జీవింతురు మునులు జవవిశేష నుఖముల్ - వా; లిందుపజీవింతురు 

మునుజులకు విశేష సుఖంబుల్ = కొన్ని (పతులు. 2. చున్నమనుజుల = వా 

చునమ్మనుజుల( = కొన్ని (పతులు. 

1. దనకుంగుడువం = వా; కూడు = ఇ. ఎ. వ. ఓ. చ. జ, ట. డ. 
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886, మ ఛ్యాక్క-ర. 

మాయావి మాయాయుధములు మాకిచ్చి మాతో రణమ్ము 
సేయు మివ్విధమున( బోవ "దగదంచు( *జిక్కనై యసుర 
నాయతబాహు.డు గరము భరముగా నదిమె ధర్మజుడు 

కిమాయావి యగువాని గమన వేగంబు మందమె యుండ. 

887. వ, ఇట్లు "ధర్శజు నిబిడపీడనవేదనాభరంబున విగతవేగుండై యరుగు జటా... 
సురున కడంబు వచ్చి సహాదేవుం డి టనియె. 

C5 య 

889. క. నన్నెలు(గవె పాండవుండం [బ, సన్న యళోవీర్య!యుతుడ నహచేవుండ న 
త్యున్నతి యేర్పడ *నిప్పుడ, నిన్నో ర్చెద( జక్క నెదిరి నిలువుము శీపోరన్. 

-: భీముడు జఖానుదనికో యుద్ధము సేయుట = 

సం. 6 . 154 _ 28 

889. వ. అనుచున్న  యవనరంబున ననిలీనుతుం డనిలవేగంబున ఏ2నరుబెంఛి 
జటాసురుచేత నిగ్భహీతులై. గగనగతిం జను ధర్మజ నకుల | దౌపదులను 

మహీత లగతుం డన నహాదేవుం జూచి యయ్యసుర కి ట్లనియె. 

890. లే, అతిథివై వచ్చి నీవు *ఒమాయందు. గుడిచి, యనుర వై 2యిట్ల 

యెగ్గు చీయంగ నగునె 

యెందు గుడిచిన చోటికి నెగ్గునే నేయ, శెట్టి దుర్గను లై నను నెటుక' విడిచి. 

886. 1. జనరంచు = ఇ.ఉ. ఊ. ఒక, గజ, 2. జక్క నయ్యనుర - కొన్ని (ప్రతులు; 
చెప్పియయ్యనుర = శమ. తి, మాయమార్లుడగు వానిగమన వేగంబు మందమై 
యుండ = 

887. 1. ధర్మజు భుజనిపీడితభరంబున _ కొన్ని | పతులు. 

888. 1. బలుడ - అ. ఈ. ఎ. ఐజౌ.రు, త.ళ, హన. 2. నాళిని నిన్నోర్చెద - 
ఈ. ఐ. బె. రు. త. ళ.ష. లి. నాతోన్ - ఏ. ఓ. అ, 

889. 1. తనయుం డనిల _ కొన్ని డ్రేతులు.. వి. జనుదెంచి, బరతెంచి - భిన్న 
(పతులు. oe 

B90. !. మాయంద - నం. ల. తిట్టుసేయంగనగు నీకు _ కొన్ని పతులు. 
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ల9|. వ. నీవు బుద్దిగల వేని వీరిని విడిచి నీ పాణంబులు రజి ంచుకొను మట్టు గాని 
నాడు బక హిడింబ కిమ్మిరులం జంపిన ట్ల|శమంబునం జంపుదు ననిన విని 

జటాసురుండు వారల విడిచి థీమసేనున కభిముఖుండై . 

892. క. రయమున నీచేత నివాతు, లయిన సురారాతులకు రణాంతరమున నీ 
దయిన రుధిరమున నుదక, |కియం చేసెద బక హిడింబ కిమ్మీరులకున్. 

998. క. అనుచుం గడు నలిగి మారుత, తనయు మవోబాహు ననుర చాంకె మరున్నం 
దనున కెడసొచ్చి మాద్రి తనయులు తళ ణమ వానిం దాంకిర ేవీకన్. 

894. సీ, వారల నిద్దణ వారించి ఫీముండు దా'కె జటాసురు వీ కతోడ 

కీ మానురులకు సం|గామంబు 1గడుఘోర మయ్యె నిర్మూలంబులయ్యు వారి 

యూరుఘట్టనముల ధారుణీిరువాములు పదీిఘట్టనముల6 | గక్కదలె ధరణి 
భూరుపోేపాణులై పోరి యాసన్నభూరుహూములు వొలినిన బృహదుద।|గ 

ఆ. "ళిలలం గొంత సవు చెలగి పోరాడి రొం, డొరులు పెనంగి పట్ట పరుషభంగి 

కను గు లై నవాలిసు[గీవులట్టుల, యుద్ద మొప్ప. చేసి “రిద్దబలులు, 

005. క. ఖీమాసురవీరుల ము, ష్థాముప్టి"రణచ్ళ్చటచ్చ టాశబ్దం బు 

ధామంబై_ *తద్విపినమ, హామృగవతులకు నతోభయావహా మయ్యెన్. 

892. 1. నీచేమును హతులయిన - వా; నీచేత నివాతులయిన = వెక్కు (పతులు. 

898. 1, జెలుచన్ = వా; వీచన్ = పెక్కు (పతులు 

894. 1. దారుణంబయ్యె ఎగ, 2. ధరములు _ కొన్ని (పతులు, లి. ఘటన ంబున 

పగి లెధరణి = ఒ. |పాసయతి నియమ భంగము. 4. పొషాణముల బోరి శిలలు 

భూరువాములు - జౌ, నర్వపాస నియమ భంగము; భూరువాపాషాణు లై. వార 

లానన్న-చ. ర్. శిలలజేసివై చి చేరి యొం జెడువుల "వెనగిపట్టి పరుసదనము-9. ఏ. 

గ. ల; శిలలవై చి గిట్టిచేరి యొండొరులను - చ. 6. నుగరేఖ- ఆ. ఈ. ఊ. ఐ. 

బె. రు. త; నుగభంగి - క; నుగులగుచు - ఇ. గ, చ. డ. 7. కుగబలులు - 

వా. సర్వ వాసనియమ భంగము; రిద్ద బలులు = కొన్ని (పతులు. 

8905. 1. రణోల్సి (ద్ద) తచ్చటా -ష+ఘ+ళ-ప. ల. యవ్విపిన = ఆ. ఎ. జౌ. ద 

కి భయానక - చ. స్మ భయంకర - ఇ. ఎ. ఓ గ. దంల. 



ప రతము 

896. ఆ. అంత భీమనేను. డంతకాకారు.డై 

వాని బలవిహీను( గా నెణింగి 

తడయ కపుడు వాని మెడ గుంగ( బిడికిట( 

బొడిచె నసుర 1ముడి(గి వడియె. బుడమి. 

ఫల. వ. ఇట్లు 'నిర్ధాతనిపాతభిన్నో న్నత నీ లగిరిశ్ళంగంబునుం బోలె నేలం బడిన జటా 

సురుశరీరం బెత్తి యొక్క. విశాలవరుషపాపాణంబు వె తేజర్దరితంబుగా 
వైచి వానిం గాలగోచరుంగా6 జేసిన వాయూపు త్తు 
౯ధామ్యరోమ శాదిమహీసురవరులు వర్ణించి రని *వై శంపాయనకథితం బైన 
కథ రమ్యంబుగ ం 

పరా కమంబు 

898. క. 'భూపకులతిలక నృవవి, చ్యాపారిగ నిత్యసత్య ధనధాన్య దయా 
లాపచతురాస్య ధర్మ, వ్యాపారీవిచార విష్ణ్టువర్ధనేనృపతీ. 

898. 1. మడగి వుడమిబడియె _ గ. 

§97. 1. నిర్హాత పాత పతీత నీలగిరి _ "పెక్కు (పతులు; నిక్తూత వీపాత నీలగిరి _ శ, వ. 2. క శబరంబెత్తివా? రీరంటెతత్తి - కొన్ని (పతులు. ౨. జర్థ రితంబుగా _ "వెక్కు 
(పతులు. 4. సుతు _ చెక్కు (పతులు, ర్, ధమ్యాది మహీనురవరులు - పవెళ్టు (పతులు. 6. వైశంపాయన కథితంబై న వుణ్యకథ = "పెక్కు (పతులు; వైళం 
పాయనున కభిమతంబై న కథ _ గ, ఘ. 

898 l. ఈ వద్యమునకు ముందు - ఇ. ఎ. ఏ. ఒ. ఓ. ద. ఊడ. జ ల- (వతులలో అధిక 

క[ 'వీరావతార వీమళా | చార బుధాధార వోరశరదిందునుధా 
సారధవళా[దిగంగా । పూరయళోదార ధీర బుధజనవినుతా"*_ “ఇ 

క॥ “వీరావతార విమలా | చార మహోదార వోరశరదిందునుధా 
థఛారావధాతగంగా | పూరయళోచార ధీర బుధనుత చరి శా”. 
యశస్సార (“లి (పతి) 

క॥ ధారావధాతకు _ 'ధారావదాత 
యళోదార _ యళోధార 

ఉ! "రాజ కుల్మాగగణ్య మృగ రాజపరా[కమ రాజరాజ వి _్రాజితళు భీ రి పరిపాండురనర్వదిగంత రాళ ఫో 
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ఏ99,  వసంతతిలకము. 

పే శ్రీరమ్య రాజకుల శేఖర *రాజరాజా 

భూరి వతావ పరిభూతవిరోధీవగ్గా 

"రాజి మ ఖోపలబ్రి విజయ [పమదా శిత బాహుదండ ని 

స్తజిత వై రివీర కులదీవ మృడ|పియ విష్ణువర్ణనా. !_1_162, 

ఈ వై ఉత్పలమాల ఆదిప”ము [వథ మాళ్వాసాంతమునంగలదు. 
కొద్దిమార్చులతో నిచ్చట ఆవృ త్తమెనది. 

దీనిలోంగల కొన్ని పాఠ భేదములు. 
శు భకీ ర్తి - శుద్దకీ ర్తి ౫. 

ఫో రాజిముఖావలబ్ది విజయ[భమ తాయత జాహుదండ-_ద 

(పమదా [శిత జా "వమదాన త ఎ ఉ. బ, 

మృడ (పియ - బుధ|పీయ = ఉద, 

ఈ యమయుత్పలమాలాపద్యము “బి (వతిలొ 897 వ పద్యము తరువాతను 'ఉి (పతిలో 

895 వ పద్యము తరువాతను, “ఇ క,ది [వతులందు 899 వ పద్యము తరు వాతను 

గలదు. 

2 ర చరిత విలన దనవద్య దయా - ఎ. ఓ; రగ యతుల సత్యధన ఛాన్యదయా _ 
ఈ. ఐ.క.ర్వు.త, శవము రగ ధర్మసత్య - ఆ, ఏ. విభాసి = ఏ. జొ. చ. జ. 

ట. శ. ష.న; విభాసి = ఘ;నహిష్తు = ఈ. ఐ. క.త. 4. మూర్తీ - ఏ. ఓ.గ; 
Ea 

చేవా _-ట. 

“కపి-రావతార” అను కందపద్యమునకు(గల ఆధికపాఠము లింకను [కింద జూప 
బడుచున్న వి. 

క॥ 'వీరావతార విమలా । చార బుధాధార వారశరదిందునుధా 

ధారావతారచేతః | పూర యళోదార వీర బుధజనవినుతా' ద. డ. 

ధారావదాత చేతో 

వోరియళః పూర వూరి తాశా వివరా = జ, 

క॥ 'వీరావశతార విమల, విచార బుధాధార వోరళశరదిందునుధా 

ఛా రావదాత చేతః, పూరయళోమూర్తి కీర్తి బుధజనకీ రీ = ఓ, 

899. 1. ఇచ్చట నధికపాఠములు గలవు. అవి ముందు (పదర్శింపంబడును. £. రాజ 

రాజ- ఇ, ఈ. ఊ. ఐ. ఓ. ఘ. చ. త. ఈ పాఠమునం _ దొక విశేషము కలదు. 

వసంత తిలకావృ త్తము పాచాంతములందు "గ గిము లుండవలనియుండగా నిచ్చట 



by 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

హో రామృ తాబ్దిపహార హోనతు పారకుంద 

*స్ఫారద్యశః (పసరీపాండుకృత (తిలోకా. 

గద్యము. ఇది సకలసుక విజనవినుత నన్నయభట్ట[ పణతం బైన (నువ భారతంబునం 

దారణ్యపర్వంబున దధిచికథ యును నగస్తు వ్రమావో౫ శ్రి గ్రంబును భ గీరథు సయత్నం 

బునుం గంగావతరణంబును బుశ్యశళ్ళంగు చరితంబును బరశురాము చరిత ంబును 

గా_రవీర్యువధయును *రామకృ హాదుల యాగ మనంబును సౌకన్యాఖ్యానంబును_ 

శజ్యవనుండు *ఉంంయాతియజ్జ ౦బున నక్వినుల సోమపీథులం జేసి 'ఐ లర్రి:చేత 

జవ్వనంబు వడయుటయు మాం ధాశ్ళజన్మంబును రస శనముకుండు 
be) 

Cn 

400. 

“రాజ యనుచోట గురువు, లఘువు, మా|త మే కలదు. ఇట్టి పాఠము అనగా 

పాదాంతమున లఘువు గల పాఠము వావిళ్ళ |పతియందు మూండనపొదము 

చివర కాన్పించు చున్నది. “కుంద తారాయళః” నన్నయ కిట్టి పద్దతి యిస్ట మేమో 

తెలియదు. దీనికి మజియొక ఉచావారణ్ణము, ఆది = 2 - 240 వ పడ రాము నందు 

“రాజూ నారాయణాఖ్య” అనుచోట కొందరు “రాజనారాయణ*ఖ్య” అని 

(గహించుచున్నారు. ల్. వర్గ - గ, గురువునకు లఘువు. 4. తారాయళః = 

వా. ఇచ్చట యతిభంగము; స్ఫారద్యళ ౭ - కొన్ని తాళషత[వతులు. ర, పాండు 

రిత =. ఎ. ఏ, ఒ. ఓ. చ. ల. 

అధిక పాఠములు. 

తోటకం. ధరణీశ నిరంతర చానయళః, పరిపూర్ణ దిగంతర భానునిఖా 

కరుణాకర నిర్మల కాంతియుతా, శరణాగత రక్షణ నత బని 

దీనిలోంగల కొన్ని పాఠ భేదములు. 
రక్షక = రతణ = ఐ. బెంజ 

సత్యనిధి-సత్యయు తా = ఈ. ఐ. 

3 తత్వనిధీ = బె 

న 

ఈ తోటకవృ త్తము వీ శమ [పతులం చు వనంతతిలకమునకు మాటుగాను, తక్కిన 
[పతులం దధికపాఠముగాను గలదు. 

1. నమ్మవోముని వింధ్యంబు 'వెక్కువ వారించుటయును, సము[దవానంబును. కాల 
"కేయవధయును, భగీరథ [పయత్నంబును, గంగావతరణంబును, సాగరులు స్వర్గ 
వాసులగుటయు _ 'వెక్కు (పతులు, 2 రామకృష్టాదుల యాగమనంబును = 
ఇది పెక్కు [పతులలో లేదు. లి, భార్గవుం డయిన చ్యవనుండు = పెక్కు 
పతులు. 4. నంయాతి __ కొని [« : A] (వతులు; శ ర్యాలి - వా. రీ, మాంధాళ్ళ 
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యజ్ఞ ంబు( జేసి పుత్తశతంబు వడయుటయు జంతూపాఖ్యానం 

 బును శ్వ్యేనకపోతంబులై యిం దాగ్నులు రివిమాంసంబు 

గొనుటయు "నష్టావకుమాహోత్మ్య్యంబును వ భ్యయవ కీ 

తులీనంవాదంబును $9భీముండు సౌ గంధికహూరణార్థం 

బరుగుటయు హనుమద్దర్శనంబును!రామాయణ 

కథయును ౌోధథీముండు గంధమాదనంబునం 

దుండుకొలనికిం బోయి యవరాక్షసుల 
వధథియించుటయు గంధమాదనం 

బున నందఖుం గూడుటయు 

జటాసుర వధయు నన్నది 

తృతీయా శ్వాసము. 

<3 



భి మదాంధ్ర మహాభారతము 
ఆరణ్యపర్వనుం - చతుర్థాశ్వాసము 

0 © 4 

1. క. " శీ రాజరాజకులిని, సారసుధాహోరోహీరనన్నిభకీ ర్రీ 
(శ్రీరమణ ధనుర్వి ద్యా, పారగ కోదండపార్థ పార్టివతిలకా. 

2. వ. *అక్కథకుండు శౌనకాదిమహోమునులకుం “జెప్పె నట్టు పాండవులు నర 
నారోయణస్థానరిబున( గొన్నిదినంబు లుండి యొక్క_నా(డు ధర్మతన 
యుండు దమ్ముల క్రి ట్లనియె. 

తీ. మధ్యాక్క-ర, 

*పనేండు లగుదెంచె నర్జునుం 2జి.గి యింత కేతెంచు. 
బూని దివ్యా స్త్రముల్ వడసి యమ్మహోభుజు భూరినత్తుు 
నానతరిపువర్గు జూడ6 గాంతు మిం దంచు (బాహ్మణుల 
తో నేం కను _త్రరీమించి ధర్మనిత్యుండు ధర్మజుండు. 

l. l. (శీరాజ "దేవదేవ పురారాతిప దాబ్బభృంగ యమృతాంళుకులాం 
భోరాశిచంద శార్య|[పారంభ యళోఖిరామ పార్థివఖీమా ఎ వొ. 
(శ్రీరాజరాజ కులనిస్తార నుధావోర హీర నన్నిభకీ రీ 
(శ్రీరమణ ధనుర్వి ద్యాపారగ కోదండపార్గ పార్టి వతిలకా-వీ. శ, మ. పెక్కు పతులు. 
(శ్రీవనితోరన్థల నిజభూవనితా పియమనోజ భుజబలకీరా / 
(శ్రీవనితా[ళశయవిద్యా ((పియనిత్య) (శ్రీవనితానన దిగంత సేవితకీ రీ = అ. ఉ.ట,ద. 
వీ తుపార = ఊ. న; నీవోరసుధావోరవోనవారనిభకీ ర్రీ = స. లి. తార. స, 

1. అక్కథికుండు- పెక్కు (పతులు. 2, జెప్పినట్టు = ఆ. ఊ. ఎ. ఒ.ఓఘ. చ. జ. 
ఠఈ. ల. ల. యళా[శమంబున-వా, కొన్ని పతులు; యణస్థ్యానంబున-కొన్ని (పతులు. 

1. పనేండ్డరుగుదెంచె _ఆ. ఉ ఘ. చ, ద. ల; పనేండ్ల య్యె నర్హునుం డరిగి - ఎ. 
ఒ. ఓ. రు, ట; వనేండు లయ మన యర్జునుం డేంగి _ ఈ, ఐ. త. శః వ; వనేండు 
ల య్యెను ఫల్లునుం జేంగి = వీ. 2 డరిగి = వెక్కు (పతులు. ల. రివుబలు జూడ 
గాంతు మిందనుచు ల. 4.ను _త్తరమునకు తమ్ములతో ధర్మసుతు(డు = వీ, శ, 
ష. ల. ముమించి - వా; మించి - కొన్ని (పతులు. 
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ఇట్లు గంధమాదన పుణ్యతీర్థావలోక నసరు లయి పాండవు లరిగి పదియుడగు 

దివసంబున వృషపర్వుం డను రాజర్షి యాశమంబు గని యం దతిపీతి 

నాతనిచేతం బూజితు లయి యేడు దివసంబులు వసియించి | బాహ్మణుల నెల్ల 

2నందు నిలువం బనిచి వృషపర్వోపదిష్ట మార్గంబున ధౌమ్య రోమళ పభృతి 

కతిపయీ బాహ్మణవరులతో జని యష్టమదివసంబున. 

విమలస్ఫాటికహాటక, శరమణీయదరీనిరంతరి శ్వేతన గం 

[దము మాల్యవంతమును ను, త్తమచరితులు నూచు చరిగి తద్విపినమున౯. 

ం 1.వలదళిపుంసో్క్కోకిలికుల, కలరవముఖరిత లతాంత!కీక |మఫలాళీ 

లలితమహీరుహామా లా, మిళితో దేశముల విశమించుచు ర్క్రి రక్షా 

అందు విహరించుిచున్న నొక్కానాండు కిచ్చత్రకి యను పుణ్యనదివలన 

*మారుతానీతంబులై తమ ముందటం బడిన పంచవర్ష సురభికుసుమంబులం 

జూచి యందటు వినయం బంది రంత "నేకతంబున నొక్క శశికాంతశిలా 

తలంబువయి కినున్న భీమసేనునకు [దుపదరాజపు త్రి యిట్లనియె. 

|. అరిగి యందు గోదాన హిరణ్యచదానాది మహాదానంబుల విపులం దృ ప్తులం జేసి 

పదునేడగు - వా; లరిగి పదియేడగు _ చెక్కు. (పతులు. 2. నందుండ నియమించి- 

వా. కొన్ని (పతులు; నంద యుండం బనిచి = ఓ. ల; నందు నిలువంబనిచి _ ఈ. ఐ* 

త. లి, (బావ్మాణులతో-వా. కొన్ని పతులు; [బావ్మాణవరులతో_ఒ.జా.గ. ఘ.ద, 

1. రమణీయాకర నిరంతర = ఎ.ఘ.చ.జ.ర్వ్ము.ట. వి స్ఫీత-ఓ, జ,తి.ల.స ఏ; స్ఫార=స: 

1. చలదళికుకవుంస్కోకిల కలరవ = ఈ. ఐ. జ. త. పీ శ, మ; చలదళులం 

గోకిల శుక = ల. 2. కల కలరవ - ఇ. ఊ. ఎ, ప. రు, ద. లి, కమనీయదళా: 

వలిత - వా; క[మఫలాళీ (లీ) లలిత = వీ, శ. మ. ఎప (పతులు. 4. శాఖా - 

వా. కొన్ని (పతులు; మాలా - వీ. శ. ష. కొన్ని పతులు. 5. వేడ్కన్ - ఇ. 

ఉ. ఏ. ఓ. ల.న 

1. అందొక్కనాండు -ఘ., శ. ష; అందెక్కనాండు శ్వరధయను = వీ; '౨. చుండ = 

వా. కొన్ని (పతులు; చుండ = ఆ. ఏ, ఐ* లి. దశకలయను ఎ ఆ. ఘ. టం 

4. మారుతనిపాంతంబులై - ల. 5. లె సువర్షమయంటులయి తమ = వా. 

కొన్ని [పతులు; లై తమ = పెక్కు. (పతులు. 6. పంచవర్గావూర్ణ-ఈ. ఐ. జ. త; 

పంచవర్ణ పూర్ణ - ఉ. ఎ. ఓ భఘ. ఠ. 7. సేకాంతంబ యొక్క - వా. కొన్ని 

వకుల చేకతంబున నొక్క - ఓ ఘమ.వీ. శ. 8. విశమించియున్న = ఇ. 

ఈ. ఎ. ఏ. +, రు, త. ల. 



[హై ఇది షో శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

8, క. "| పకటముగ. 2దాంటి సౌగం, ధికళీళకనకాబ్బములకం'కు దివ్యనుగంధా 

ధికేకుసుమము లివి దద్దయు, సుకుమారము లిట్టివానిం జూచి యెలుంగన్. 

9. వ. 1ఇప్పువ్వులు నాకు( దెచ్చి యిచ్చి మనః (పీయంబు చేయు మనిన ఫీముండు 

తత్త ణంబ చని కచ కవాళేనగసమున్నతం బయిన గిరిళ్ళంగం బిక్కి యందు 

వివిధరత్న *రచితరమ్య పాకారపరివృతం బయిన వై శవణు నివానంబు గని 
రం ఖధ్యానంబు "నేసిన. 

10. క. దాని విని యకరావస, సేనలు వజతెంఛి 1ఖీమనేను మహా 
2నానీసన్ని భుం దాంకిర్తి నానాయుధధరులు దారుణధ్వను అనంగ౯ా, 

11, క, వాయుసుత। వేరితశిత, సాయకముఖదళితరా తన పకరబ్బ వా 
త్కాయా[ భగళితళోణిత, *తోయంబుల నవనిధరనదులు *గడు నింజె౯, 

10 

1. (వక టముగ _ పెక్కు (పతులు; [పకటమగు వా. 2, దొల్లి - కొన్ని పతులు, 
ల్ విక చా బ్ఞముల = లొ. ద, 4 కునుమంబులు దద్దయు = ఆ. ఇ. వ, జరు, 

కే ఇక్కునుమంబులు = వా, వీ. శ, వ ఇప్పువ్వులు జూ "పెక్కు (పతులు. వీ. న విని 
శీముండు = వా; న భీముండు - చెక్కు[పతులు. లి. మవోశాళనమున్నతంబ 
యిన = అ; అహు తాళ సమున్నతం =; వ[క తాళ సమున్నతం = ఆ. ఊ. ఓ ఓ. 
జె. గ, చ,.ద.న; బహుశాళోచ్చ్ళ9యం శళ్ళంగ మారురోవా మవోబలః. 
మూలం. కుంభకోణం[పతి. 516149. 4, సమాన్నతం = ఊ. ఓ. గ.మఘ. 
చ, ర. బి; నగనమున్నతం = వీ శ, షు సమనిమ్నోన్నతం = వా, కొన్ని పతులు. 
ల. రళ్శిరమ్య వేళ్ళ పరివృతం _ వా, కొన్ని (పతులు; ర చితరమ్య[పాకార = ఉ.. 
వీ శమం 6. శంఖా ధ్భానంబు = రధ శంఖముపాధ్మాయ జూ కుంభకోణం (పతి జు 
818159. 

- 1. భీమ వేనాఖ్యు మవోనేంఆ. ఇ. ఈ. ఏ. ఐ. రు. త. వీ, శ, వ; భీమసేనుని ఘను నిన్ సేనాని నిభుని _ గ. ల. 2. న నిభ నచట చాకిరి _ రు. వీ, శ. వ్ర, 
1. తోయములందవని ధర = ఇ. ఈ. ఊ, ప “ఏఐ ఓఒ. బె, క. ఘ. చ. రు. త. ద. క్ట తోయమ్ముల నవని ధర = షు; తోయములన్ ధరణిధర - వా. వీ, కొన్ని (పతులు; తోయములం దవనిచరనదులు _ స. క. వడినిండెన్ _- జొ, ద; గడు' విండన్ _ ర. 
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19.. 

14. 

15. 

16. 

ఆరణ్యపర్వము —_ చతుర్గాశ్వాసము 295 

. ఉక్కుటీ యిట్లు మధ్యము మహో గశరంబు!ల కోర్యనోప కా 

రక్కసు లెల్ల నాహవపరాబ్ముఖు లై నం గడంగి *ఖీముం చా 

నెక్కటి చా౮ దిక్కరి సహింపక ీసింహాము చాకు నటులం 
ఠా 

దక్కజు. డుద్యతాయతోగదాయుధుండై మణిమంతులీడల్కతో౯, 

. ఆరాకను నతివీరుం గు, జబెరసనఖుం బవనసుతు. డభేద్యుండు నిజదు 
ణీ 

'ర్వారతర!+శాతసాయక, ఛారావర్ష మునం గప్పె దారుణభంగి౯. 

. గదళేదిప్పి భీముమీ(దను, వదలక మణిమంతు( *డలిగి వై చిన నది వి 

ద్యుదిత |పథాీనిభం బై, పదిదిశలు వెలుంగ ఫీమువై ( బజతెంచెన్. 

. కేదాని. దననిశితబాణవి, తానంబున జర్జ రీక్ళతము. "జేసె మరు 

జళత్సూను(డు గుహ్యాక రాకున, చేనల కెల్లను భయంబు సేయుచు నలుకన్. 

క. ఘను. డమ్మణిమంతుండు కాం, చనదండో ద్య్భాసిమైన శక్తి ేమరున్నం 
దను మీ/ద వై చె నది యా, తని భుజిపార్గ్వమ్ము దాణి ధారుణిం 

బడియెన్. 

18. 

14, 

15. 

16. 

1. లుదాకుకోర్య'కా = వొ; అకోర్వ లేకనా = ఊ. బె; లకోర్వజాలకా = ద; లేడి 

కోవకా = ఒ; ల వెల్లి కోపళా - ఓ; లవాడి కోర్వకా = చ; లదాకనోర్యకా - వ 

వ. నూ; లకోలి నోర్వకా = ఠ. 2&2. ఖీముడానెక్కటి - క. ద, శర, క. కేసరి 

మీంద నెత్తున ట్లక్కజ - వా. కొన్ని పతులు; కేనరి మీంద చా(కిన ట్లక్కజ = స; 
అవద య య 

సిం వాము(దా(కునట్టులం ద - వీ. శ. వ. పెక్కు (పతులు. 4. గదాయుతు(డై - 

ఠ. శ. మ. ర. డచ్చటన్ - వా. పెక్కు (పతులు; డల్కతోన్ - ఇ. ఉ. ఏ. 

మి 1. సారసాయక - జా. ద; నిశతసాయక - ఆ. ఎ. ఓ. గ; సాయకారుణ = యు. 

1. దీర్చి - వా. కొన్ని పతులు; దిగిచి = ఉ. గ; [దప్పి - ఆ. జౌ. చ, ద. వీ. ప. 

2. ఉ త్రివై చిన = ఓ. జొ. గ.ఘ. చ, ద.స్క; జేసె వైచిన - ఠ. ల యత్యుదిత- 

పీ. శ, ప; విద్యుదిన _ వా. కొన్ని (పతులు; విద్యుదిత-కొన్ని (ప్రతులు. క. విభూ 

తిం - మ; వితంబై - ఠ. 

1. ఈ పద్యమునకు ముందు చా. వీ. (పతులలో “అమ్మవో సాధనంబునకు మనంబున 

" జగడక” అను వచనముగలదు. కాని మిగిలిన వానియందిదిలేదు. 2. త్చూనుండు 

యశరాతస = ఐ. క. 

1. యనిలనం గ, 2. పార్మ వ్రంబుగొనుచు = కొన్ని (పతులు. 

ba 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
న్ా 

చ. గదం గొని ఖీముం *డంత అయ కాలకృ ాంతుండపో లె నేల (గ 
కదల నదల్చి నిల్చిన నక౦పితుండై మణిమంతు. డాజి దు 

ర్మదు(డు (త్రిశూల మె త్తికొని మధ్యమునై *ననలమ్ఫులింగముల్ 
'సదరంగ వై_చె కిదాని( *శెరిచెణా ఘనులీడగ్గదచేత ఖీముండున్ . 

. ఇట్లు తనళ క్రి ళూలంబులళ క్రి నివాతంబై నం బరిత్యు క్రమదుండై మణి 
-మంతుం డంతరికంబున కెగసిన, 

క. పోవకు పోవకు మనుచు మ, వోవీరుండు గద యమర్శ్చి యమ్మణిమంతున్ 
2 కావరంగ వెచె నగ్గద, తో వాడును బడియె. [బతిహాతుం డై నేలన్, 

క. పోర మణిమంతు. డిట్లు స, మీరణసుతుచెత( [బా _వమృతుండై పడినన్ 

వారక పఅచిరి ఏభయమున, నారాకును లా ర్లనాదులై తూర్నునకు౯. A 

అట ధర్మరాజు ఖీముండు పోయినవలను కాపదిచే "నెఆీంగి “యార్డి 

చేణుం డను మునివరునా|శమంబున ధౌమ్య | చొపది ప్రభృతులంజెటి 

.రోమళ నకుల సవహాదేవయుతుండై తద్గిరిశ్ళంగం బెక్కి శీకుబేరనదన 
సమీపంబున నిజగదాభఘూాతపాతితీమణిమ దాదిరా కస దారుణరణమధ్యంబున 
నున్న మధ్యము నొద్దకుం జనియె నంత. 

£7. 

18. 

19. 

20. 

21. 

1. డంత్యలయ = ఆ. ఉ. ఓ. వీ. శ. సూ. 2. ఘన విస్ఫులింగముల్ -గ, 
లీ. దానికి. జలింపకడగ్గజ జేసె ఖీముండున్ - ట. 4. జబచెన్ వా. కొన్ని 
(పతులు; జడిసెన్ - ఈ. ఐ. ఓ. జౌ. గ. త. ద. న. జదిసెన్ -'ఠ; జరిచెన్ - ఉ. 
ఒ. జ. వీ. మ. 5. డ్లైగదం జేసి = వా; డగ్గదంజేనీ - వీ. శ, మ. పెక్కు (పతులు; 
డగ్గదచేత - ఏ. గ, 

1. లు నిహతయిలైనం = ఆ, ఇ. ఉ. ఏ. చ. రు, ఠ; లు విఫలంబులై - వ; లప 

పాతంబులైన=జ; లు శక్తిరహితంబులై న - ఓ. బె. క, జ, ద;లు శ కి విహీనంబు 

లయిసడిన = వా; లు శక్రినివాతంబులై పడిన = వీ. శ. 
my 

1. మంచును నావీరుడు - కొన్ని |వతులు. £. చేవడ( - చా; లావుచెడ - ఆ; 
లావుగ వై చెను - ఠ; లా వరయవై చె - ట; లావరంగ వీ, శ. వష, కొన్ని పతులు. 

1. మృత్యుండై నన్ - వా మృతియై పడినన్ - ల; మృతియై పడియెన్ - స; 
మృతుడై_ పడినన్ - పెక్కు [పతులు. 2 భీతిని యా- ఆ. గ. 
1. అంత = వీ. శ. వ, కొన్ని (పతులు, వ, పార్తి సేనుండను = ఆ. ఐ. ద.శంమ 

1 E93 

లి. కు బేరోద్యాన - కొన్ని (పతులు. 4. మణిమదాది - ఓ. జ. వీ. వ; మణిమం 

తాది - వా. కొన్ని (పతులు, 
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క, హత శేషులైన రాకను లతీరయమున. బాణీ చెప్పి రప్పుడ యలకా 

పతికి సవిస్తరముగ నిజ, మతి. బవనజు వికమంబు మణిమద్వధయున్. 

వలీ వ. దాని విని కు బేరుండు *విస్మితుం డై యాత్మ గతంబున, 

బీ, 

ప్ర్, 

వర్, 

27. 

క. "తలకక మును సౌగంధిక, ములు గొని యిప్పుడును దర్చమున నిందుల పు 
వ్వులు గొని “మణిమ త్పభృతులం, బలువుర వధియించె నెట్టి బలియు(డొ 

యను చుక. 

. సుర గరుడ గంధర్వ యక రాతనినహితుండయి యత పభుం డరుగుదెంచి 
పాండవులం గని *వారిలోన గదా కృపాణ బాణ జాణాసన ధరుం డయి రణ 

కాంతనున్న మహావీరు మారుతాత్మజుం జూచి పరమ పీతచిత్తుం డయిన. 

“అక్కు బేరునకు మహామతుల్ పాండవుల్, మ్రొక్కి రంత ధర్మమూ ర్రియైన 
ధర్శ్గతనయు. జూచి తదయు దయతోడ, నిటు అనియ గిన, చేశరుండు. 

శి © €ం a వ 

- అయ్యా నీ యనుజుండు మ|త్సియసఖుండై న మణిమంతు వధియించి నా కస 
కారంబు సేసె నని లజ్జింప వలవ దది యగసు స్తు "శావనిమి _త్తంబున నయ్యె 

నని థీమసేను డాయం విలిచి నీచేసిన సావానంబు నా కుపకారంబు గావున 

నిన్ను మెచ్చితి ననిన నక్కు_ బేరునకుం గృ తాంజలి యయి ధర్మతనయుం 

డి ట్లనియె. 

28. 

27, 

1. విన్నీ తుం డై ఆఅ బెంగ, స్స విన్మిత వాదయుండై = వా. కొన్నీ డ్రేతులు. 

- తలరక _ వా, కొన్ని (వతులు; తలకక - కొన్ని [(వతులు. లి, మణీమం 

శాదుల  గ,న 

1. నమేతుండయి - క.భఘ. చ. జ. ట. శ.మ. ౨. వారలలో _ ల; వారిలో _ 

వా. కొన్ని |వతులు; వారిలోన _ కొన్ని పతులు లి. కృపాణళాణవాణాసన _ 

కొన్ని (పతులు; కృపాణబాణానన - వా. 4. డయిన - కొన్ని (వతులు; డయి 

యున్న = వా. 

1. ధనదు జూచి యవుడు తడయక పాండవుల్ (మొక్కిరవుడు ధగ్మమూ ర్వియైన- 
జా గ, ద. 

1. శావంబుననయ్యె - ఊ. ఒ. చ. రు. 2. నీకుమెచ్చితి.. కొన్ని [వతులు. 

| 
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28. ఆ, ఇట్టే శాప మమ్మునీం|దుండు దానేల, యిచ్చె దాని నాకు నెటుంగం జెప్పు 

29. 

80. 

81. 

వ. 

మనిన విన్తరించి యమరాజసుతునకు, నక్కు-_బేరు( డిట్టు లనుచు( ఇచ్చె. 

తొల్లి కుశావతి యను పుణ్యనదీతీరంబున నమరు లెల్ల సత్త యాగంబు నేయు 
చుండి నన్ను రావించిన నేనును బుష్పక విమానారూఢుండనై_ షే తిశత 

మహాపద్మసంఖ్యల యకురాతసబలంబుతో గగనగతి నందులకు. బోవు నెడ 
నూర్ద్వబాహుండై యమునాతీరంబున ను గతపంబు సేయుచున్న యగ న్య, 
మవోముని మీంద నా|పియసఖుం డై నమణిమంతుం జెటుంగక నివ్వీవనంబు 
సేసిన నలిగి జయము శ్రైనివరుండు నా కిట్టనియె, 

=, నీవు సూచుచుండ "నీయిష్టు( డిమ్మణి, మంతు. డిపుడు దనదు మదము పేర్చి 
నన్ను *నరయ కుమిసె నామీంద *కష్టదు, ర దుండు పొలియు నొక్క. 

మనుజుచేత. 

. మణీయు నీయకురాతసబలంబులు వానిచేత నివాతులగుదు రిద్దురితంబు 
దద్దర్శనంబునం బాయు ననియెం గావున నిట్టిశాపఫలంబునకు నీయనుజుండు 
నిమిత్తం బయ్యె నని చెప్పి వెండియు నిట్టనియె ధృతియును “చాత్యంబును 
కిదేళకాలంబులును బరా క్ర మరీబును మం తవిధానంబు ననుపంచవిధాంగంబు 

28. 

29. 

ప్. 

1. దీని _ కొన్ని పతులు. 

1. (తిదళశమవో _ సెక్కు. | పతులు; శతమవోపద్మ - వా; కొన్ని (పతులు. (తీళత .. 
మవోవద్భ = ఊ. క. ట. ల, మూలము. మవోవర్శుళ తై (స్ప్రిభిః. 8_162_58. _ 

వీ చూచి యమ్మునీం దుండు =ఘ. ల, వీ. శ. మ; చూచియుమ్ముని = వొ. 

కొన్ని | సతులు. 

lt, నిష్టురు ఇ మై, ప. న్, లై, డగుమణి జయ ఉ 'డెమణి = ఈ. థి, త్; బై మణి=ర్వు. 

లీ. మజఅకయుమినె _- ల. నా. నూ. కొన్ని [పతులు; నరయకు - ఈ. ఐ. త. వీ 
శ, మ. 4. నిట్టిదుర్శదుడు - ఛా. స. కొన్ని (పతులు; నిటి యిదనుజు(డీలు-ఓ. 

లు . బట 0 ra! 
న. సూ; కష్టదుర్శదుడు -- ఈ. ఉ.ఎ.ఐ.త.రువీ.శళ.వ? 5. నీల్లు 
నొక్కు జా చెక్కు_ (పతులు. 

1. నివాతంబులగు నీదురితంబు - చా. కొన్ని (పతులు; నివాతులగుదు రిద్దురితంబు - 
క్ న్ని (పతులు. వ. ధృతి ర్చాథ్యం 'దేశకాలపరా[కమాః. 8-_168._1. కుంభకోణం 
(పతి; దాజీణ్యంబును యా వెక్కు (పతులు రీ. దేశంబును కాలంబును - వా; 

చేశ కాలంబులును _ కొన్ని (వతులు. శ. బు నను వంచవిధంబుశై న లోకతంత 
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నెణింగిన తత్ర యుండు ధర్మవిదుండై. ధరణీచ కంబు నిర్వకంబుగా 

రించి పుణ్యలోకంబు వడయు ర్గర్శ్మ విశేషంబు లెటుంగక వృథారంభుండై 

సాపాసంబున వ ర్రిల్లు వానికిం బాతకం బగుట నిశ్సయంబు., 

ఏ2, క. కావున 1నిరతమ్ము మరు, దేవాత్మజు సావాసె నై కధృతి, గాకుండన్ 

రితి. 

ల్, 

భూవల్ల భ రక్షింపుము, నీవిమలజ్ఞానీధర్శనిష్టిత బుద్దిన్ . 

వ. నిన్నును నీతమ్ములను ధర్మానిలశ|కాశ్వినులు_ రజషించునట్ల యేనెప్పుడు 

ర&ింతు నానియాగంబున మత్పరిచారకులు 1కికు నిత్యంబును వన్న 

* పానాదులు దెచ్చి యిచ్చు చుండ 2నార్డి -కా|శమంబున నొక్క పక్షంబు వసి 
లు 

యించునది. 

ఫీ. మానితయకు(డు భీమానుజుం డర్జునుం డమరులచేత "దివ్యా న్ర్రతతులు 

వడసి చేవేశ్వరు కడ నున్నవాం డతం డుపకారి యయ్యె కేవో_త్తమునకు 
జస సప్త మేధాధ్వర(పా _ప్పపుణ్యు(డు ధర్మమతి భవత్పితృపితామహుండు. 

ఘనుడు 

శంతనుం. డతనిచే సంతర్పితుండయ్యెక గుటుకొని మీదైన కుళల మడిగా 

ఆ. నరుగుదెంచు నింతోకయ్యర్ణ్జునుండు మీ, కఖిమతార్థ సిద్ధి యగును సిద్ద 

మని మెటుంగ( జెప్పి యలకాధినాథుండు, యతగణముతోడ నరిౌ నంత. 

వీధానంబు లెకింగిన _ వా. కృతి ద్దావ్యం 'దేశకాల పరా[క్రమాః లోకతంత విభా 

గావామ్ వవ పంచవిధో విధిః _ పీ. పి. ఎస్. (వతి; బును మం|క్రవిధానంబునను 

వంచవిధాంగంబు లెరింగిన = కొన్ని వశులు ల్. దత్కద్భ వొ; ధర్మ _ 

కొన్ని (పతులు; కర్మ -- కొన్ని (వతులు. 

1. నీతమ్ము - వా. కొన్ని (పతులు; నిరతమ్ము - ఈ- ఐ. త. వీ. శ, మ. 2. రతిం 

వుము = ఆ, ఇ. ఓ. క. చ. జ.ర్వు. ల. రీ. తత్త్వ = ఈ. ఐ. త కో. 

1. నీకు = కొన్ని [వతులు. 2. పార్షి సేనాశ్రమంబున _ కొన్ని 'వతులు. వ్ల “ 

1. దివ్యాయుధములు _ ఇ. ఎ. జొ. ద. ల. నప్తాశ్వమేధ నంపావ్త - వా; 

నళ్వమేధాధ్వర (పావ్త్వ - ల. [ప్రాసయతి నియమభంగము. నవ్త్లముఖ్యాన్ మవో 
మేధాన్  ఆవారడ్యమునాం[పతి. పి. పి. ఎస్. [నతి నవ్త్వమేభాధ్వర - 

కొన్ని [వతులు. లి. కోర్కెతో మీదైన-= ఈ. ఎ. ఐ. వౌ.ల్లు. త. ల. &. నయ్య 

ర్జునుండు = ౬. ఈ. ప. ఐ. ఓ క. త. ర్. యగును సిద్ద - కొన్ని [వతులు; 
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కిల. వ. ఇట్లు ధర్మరాజు కుబేరునాదేశంబున "నారి "షేణాశమంబున నున్న నాతనికి 
౬ 

నొక్క._నా(డు “థామ్యుండు నిజాంగుళి ను_త్తరదిగ్భాగంబు సూపుచు ని 
టనియె. 
య 

తీరి. క. అది మందరనగ మక్కుడ నది మేరు'గిరీం[ద మమ్మవో శై లమునె 
న్మిదిదిక్కుల వసీయింతురు, 2 తిదశేశ్వరు దొట్టి కయస్టదిక్చాలవరుల్. 

ల. చ. కనకగిరిం |బదతిణముగా శశిభాన్కరతారకాగణం 
బనవరత౦బు. 1 దిమ్మరు మహామునిన వకమండలంబుతో 
ననఘ *తదీయతుంగశిఖరా| గమునందు( -బయోరువోసన | 
(తీనయనవిష్టులుండుదురు చేవగణంబులు గొల్చుచుండ(గన్. 

88, వ. అని చెప్పుచుండ బాండవు లం దొక్కమానంబు నివాసంబు నేసి రంత. 

89. ఉ. "అంబర మాత్శదీ ప్తినివవాంబున నొప్పంగ మాతలి పయు 
_క్షంబగు దెవ్యకాంచనరథంబు 2లనచ్చ పలాంశుపుంజర' 

మ్యంబగు దాని నెక్కి ధృతిమందరు. డిం|దసుతుండు నాకలో 
కొంబుననుండి వచ్చె (బవికాళిత తేజు డిన పకాశుడై.. 

0. వ, ఇట్లు చనుడెంచి ధనంజయుండు రోమళ ధౌమ్య ధర్మజ భీమ సేనులపాదంబులకుం 
బరమభ క్తి (మొక్కి. వినయావనతు అయిన కవల నె త్తి కాంగిలించుకొని 
(దౌపదిహృదయినయనాంబుజంబుల కానందంబు సేయు చున్నంత నందజు 

కఫ్, 1. పార్షి సేనా - శ, వ. కొన్ని [పతులు ఆర్షి ణేణ = పి. పి. ఎస్, [పతి 8. ఈ 
: . 2) వాక్యము ఆర్షి మేణుండు పలికినట్లుగా పి. పి. ఎస్. (పతి. 

తి 

తిరి, ఓ నగేంద = వా. నూ గిరీం[ద = “పెక్కు (పతులు. 2, (తిద శేందుం దొట్టి - 
వా; [తద శేళ్వరు = పెక్కు (పతులు. లి. సకల దీక్చాలకులున్ - కొన్ని [వతులు. 

ల్. 1. (గుమ్మరు ఈ. త, ౨, తృతీయ శృంగమున నగమునందు = ఈ. ఐ. త, 

89. 1. అంబురువో పదీ ప్రిని వవాంబుల = న, లి, జలచ్చపలాంశు = వా; ల పచ్చ పలాంకు = ఓ; లనచ్చ వలాంళు - కొ. చ, 
40. 

ప. ల్ల, నెత్తి కౌగిలించుకొని _ కొన్ని (పతులు. నెత్తికొని_. వా శీ. నయ 
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సంతసిల్లి మాతలి నతి| పీతి బూజించిన నతండును *దివ్యరథంబు గొని 

దివంబున కరిగా నట్టయవసరంబున. 

41. క. దిననాథుం డన్తగిరి బొం,దినం జీంళటి జాచి యాత్మ కేజమున దిగం 

గనల విభూపి.చుచు రజ,నినాథకలవాంసీగగననిమ్నగ నొప్పెన్. 

శీలి వ, ఆరా తి యర్జునుం డనుజుల నందలు నొద్దం బెట్టుకొని యిష్టపూర్వకథలు 

సెప్పుచు శయనించె నంత( |బభాతంబగుడు సిద్దమునిగణంబులయు రోమళ 

ఛామ్యులయు6 దమ్ములయుదోడ ధర్మతనయుండు నుఖోవవిష్టుండై 

యున్నంత, 

= ఇం/దుండు వొంశ వ్రలయొద్దవ వణుకు 2౬ 

సం, 8.162.656 

శీల, em . బోరన మరదుందుభుల నినాదంబులు గిన్నరగంధర్వగీతరవము 

లెసంగ సహా ననూ ర్యేందుమండలములువో లె విమానము ల్ళొలిచి వెలుగ? 
బాండవాలోకనపరు.డై సహ సాకు. డమరగణంబుతో నమ్మహో ది 

కేతెంచెం (బీతి నయ్యిం| దునకందలు నంతీనభ్యుద్గతులై రి -పాండ 

ఆ. వ్యాగజుండు చాను ననుజులు నిందుపా, చాంబుజముల 2వ రంగి యధికభ క్తి. 
త్రి | ఇండ్ల a క భ్ శా స్త్రద్భష్ట వివిధ స తార విధుల( బూజించి నమరఖచరస్ద్ధపూజ్యు. 

శీ. వ, ఇం దుండును వారల నందట  *నతిమధురవచనంబుల నభినందంచుచు€ 

దదంతిక స్థితు నధికత పోయు కు ధనంజయుం జూపి ధర్మజున క్రి ట్లనీయె. 

నొరవీందంబుల = వా; నయనాంబుజంబుల = పెక్కు (పతులు. 4. దదియరథంబు - 

వా. కొన్ని|పతులు; దివ్యవిమానంబు-చ. వీ శ. ష. దివ్యరథంబు = కొన్ని పతులు. 

41, 1. న్వెలిగించుచు ఈ. ఎ. ఐ. తయు,. ల. గతుల నిమ్ముగనొప్పెన్ = గ. ఘ. 

రు. ఠ. ద. 

48. 1 వ్రత్యుర్గతులైరి = ఈ. జా. కర్చు. 2. కొరగి = ఆ.భు చ. రు. 8. శాన 
చ్చ పి విహిత = కొన్ని (పతులు, 

44. 1. హితమధుర = చా; వరమ! పీతి = ఈ; నతిమధుర = పెక్కు [వతులు. 
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."తీ5 క. ఘను డపార్థుండు 1నావల్క,నన దివ్యా(స్త్ర పయోగినయని పుణుండై_ 

దనుజుల నివాతకవచుల, నని జంపి ీసురావలికి( [బియం బొొనరించెన్, 

46. క. ఈతడు పరా|క్రమమున న,రాతుల వధియించి యిద్ధరా రాజ్యము షి 

ఖ్యాతముగ నిచ్చు నీకు మ,హో తేజు? 1డ కేయపీర్యు. డని నెవ్వరికిన్. 

శీ. క, అని చెప్పి యనిమిష్మపభుం డనిమివనివవాంబుతోడ నమరావతికిం 
జనియె నిజాలోకనమున, కనఘులు !పాండవులు వార్ష మందుచు నుండన్. 

46. మధ్యాక్కర. 
ఘనముగ *ధనదేం[ద పాండుసుతసమాగమ మొక గ్రాయేండు 

ధనరంగ [బహ్మాచర్య వతస్హులె తగిలి నిత్యంబు 

వినిన పుణ్యాత్ముల్లును జదివినీవారు *విభుత నూ జేండ్లు 

నొనర జీవింతు *రత్యంతమగు కాంతియు క్తులై ధరణి. 

49. వ, ఇట్లు సుళేం|దుం డరిగిన ధర్భతనయుం డర్దునుం జూచి పరమానంద 
"భరితవ్భాదయుం డై యిట్లనియె. 

50. పీ. వారు డాదిగా(6 గల యమరగణంబువేం బడసి దివ్యా్యన్ర్రముల్ పరమమైన 
యుప-కార మమరుల కొనరించె నీ'పార్జు డని నాకు జెప్పి నృ|తాంతకుండు 

_ దివ్యా స్త్రలాభమ్ము దేవేం| దునకుం | వీతిగా వెల్పులకు నుపకారి వైన 
విధమును మాకిప్పు విన వేడ్క. మైనది యని తన్ను నడిగిన నగ జునకు6 

ఆ. నగజన్మపూజ్యు లగు ధథామ్యరోమళ, భాత్భవరుల యొద్ద బాండ వేయు. 
డసదృశీ పభావుం డతివీరు. డరునుం డాత్మ చరిత మిట్లు అనుచు? 'జెప్పె. . (za) ఓ 

45. 1. శావలనను _ ఈ. త, న.వీ. ౨, నైపుణ్యుండైై = కసం; యు. నిపుణుండ్రై - 
_ఈ.వీ.న. లి. నురాలికిం _ వా. కొన్ని (పతులు; నురావలికి _ ఈ. ఉ, ఓ. ఘు రు. 

46. 1. డజయ్య = వా, కొన్ని (పతులు; డజేయ - కొన్ని |వతులు. 
47. 1, తమలోన _ ద. 

48. 1. నమశేం[ద - పెక్కు |పతులు. 2.నరులు- ల. శి. వినుము ౬ వా. కొన్ని 
(పతులు; విభు;డ = ఠ; విభుత ఘు. 8. శీ, రత్యంత సత్కాంతి . వా, కొన్ని 
ప్రతులు; రత్యంతమగు కాంతి - ల, 

49. 1. నిర్భర = వా; కొన్ని పతులు. భరిత - ఓ, జొ. క. ద. 
50, 1. తమ్ముండని _ ట. 2. విఫమును విన మీకు వేడుక యెనది - ల; విధము నూకు వినంగ వేడుశైనది చెప్పుమని _ స, కొన్ని (పతులు. శీ. (వభ్ళతివరుల ౬ వా. 

కాన్ని [వతులు; (భాత్భవరుల _ చెక్కు. (పతులు. 4. (పతాపుడతి = ఉ, ఎ. ఏ. 
ఒ. జె. రు.రఠర. ద. 



ర్. 

ర్బి. 

రీతి, 

ర్శీ,. 

వ. 

ఆర ణస్టపర వము _ చతుర్తాశ్వాసము 803 

పను *భవదాదిస్టవిద్యా[ పకారంబున తపోనియుక్తుండనై హిమవంతం 

బునకుం జని యందు వాముందట వృద్ద[బాహ్మణుం డై యున్న వృద్ద[ళవుం 

గని తదుపదేశంబున నీశ్వరుంగుజించి య్యుగతపంబు సేసిన నీశ్వరుండు 

గిరాతరూపధరుండై నాతోడ నతిఘోరయుద్దంబు చేసి నాకు బసన్ను జై. 

నిజరూపం6బు. జూపి పాశుపతా[న్త్రంబు. (బనాదించె ననంతర౦బ యింద్రాది 

'జేవశలవలన నై ౦|చాగ్నేయ యామ్య రాక్షస వారుణ వాయవ్య కౌబేర 

గాంధర్వ వె శాచ (బాహ్య్థంబు లనంబరగు దివ్యా స్త్రంబులు వడసి 

మహౌరచానగృహీతుండనై. మాతలి|పయు క్షంజై న దివ్యీరథం బెక్కి 

యీశరిరంబుతోడన యమరావతి కరిగి యం దమశేం|దు నాచార్యుంగా 

వరించి త|త్పసాదంబున దివ్యా! స్త్రంబులు వడసి త; (తృ యోగంబులును 

నువసంవోరంబులును నివ _ర్రనంబులును( [బాయళ్చి త్త తంబులును (బతిఘాతం 

బులును ఉనేర్చిన నాకు సంత సిభ్రి సురేం|దుం డి ట్టనియె. 
శీ 

. సీేేవఖిలా(స్త్రవిదుండవు, గావున నిన్నాజి నోర్వ(గా నోప రొరుల్ 

"దేవతలకు |బావ్మాణులకు(, 2గావింపు హితంబు దీనం గడు సిద్ది యగుస్ . 

నాకు గురుదడిణార్థము, నాకహి తార్జంబుగా జనస్తుత బుచ్చెం 

చేకొని నాపనిచిన పని, [| బాకటముగ. జేయు మహితభంజనళ కిన్. 

. జలధికుతిలో నుండి “వీరులు నివాత,కవచు లను మూండుకోట్ల దానవులు 

బలిమి 

|దిదశులకు జాధసేయు చుండుదురు వారు, నివాతు లగుదురు 

నీచేత మహితికీ ర. 

1, 1. భవధధిప్పిత విద్యా [పభావంబున = కొన్ని [పతులు. భవదుపదేశ |పభావంబున = 

ట్య భవచాదిష్ట విద్యా[పకారంబున - ల. 2 [గ్రవాంబున-వా. కొన్నీ (పతులు; 

గృహీతుండనై_ - కొన్నీ (పతులు. . స్యందనం = ఈ. ఎ. ఐత. జీ, వేర్చి 

యున్న నన్నుంజూచి సంతసి ల్లి = ల, 

|. వఖిలశ స్త్ర విదుండవు = వా; కొన్ని (పతులు. వఖిల్యాస్త్ర విదుండవు = కొన్ని 

(పతులు, వ గావించు = మ. ర్, 

1. భకిన్ - బె. క.ఘ- చ. 

1. ధీరులు - వా; కొన్ని (పతులు; వీరులు - కొన్ని (పతులు. 2. శక్తి - ౪. 
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ర్ర్. 

56, 

5. 

ర్రి, 

ర్రి. 

శ్రీమదారధ మహాభారతము 

. అని తన తొడగిన దివ్యభూషణంబుల మణికిరీటంబున నన్ను విభూషితుం “జేసి 

స్పర్శ్గరూపం బై బన య భేద్యకవచంబు నిచ్చి యజ గరనన్నిభం బయిన 

యిగ్గొనయంబు 'గాండీవంబునం దానయోజించి పదివేలవాంసనమయూార వర్గ 

మాననీయహాయంబులం బూనిన రథంబు మాతలి|పయు కం జై నచాని 

నెక్కుం బనిచ నివాతకవచవధార్థం బరుగు మని నియోగించిన నిందు 

వీడొని చనుచున్న *నాకు దేవత లిట్లనిరి. 

. ఈరథ మెక్కి తొల్లి యమ ేందుం డనేకసహా ససంఖ్య చె 

వాళుల వృతశంబరబలాదుల నుద్దతులన్ జయించి పీ 

రారివిఖేది నీవును బలాఢ్యుండ వై వధియింపు ము గమా 

యారతులన్ నివాతకవభాసురులన్ సమరాంతరంబునన్. 

. అని నాకు చేవద త్తం బను శంఖం బిచ్చిన నేనును మాతలీసహితంబుగా 

రథం బెక్కి. యతిత్వరితగతి నరిగి. 

ఎట్ అద్ధనుంణు శివాతకవబు లను రొజనుల ఉయింబిన రొడ్ వల 

సం, 8 166. 

. "ఫనవదూర్శి చయంబుల, నానావిధమీనకూర్మున కంబుల శె 

లానుకృతి నొప్పుచున్న మ, వోనీరథి. గంటి నేను న మ్మాతలియుకా. 

. ఆేసము[ దోదర౦బున విశాలాట్టాలక పతోళికో లంక్భతం౦ బై న పురంబు గని 

తచద్ద్వారంబున శంఖధ్వానంబు సేసిన నది సకలదిజ శ్రహిధర గువోకువారంబుల 

55, 

56. 

59. 

1. యజగర నన్నిభంబయిన ౬ వెక్కు (పతులు; యజరంబయిన - వా. 2. నాతో - 

వా. కొన్ని (వతులు; నాకు - కొన్ని (పతులు. | 

1. పోయి = వా. కొన్ని (పతులు; తొల్లి = పెక్కు (పతులు, ౨. బంభక = గ; 

జంభళ = ఘు, 

1, [సయు క్షం బై_న = వా. కొన్ని (పతులు; సహితంబుగా = కొన్ని (పతులు. 

1. నము|దాంతరంబున ఈ, యు, టట. త, లి. [ప్రతాన వీచిత పతాశా వివిధసాలా 

లంకృతంబై న = వా, కొన్ని (వతులు; లంకృతం బైన పురంబు = ఆ. జ. శో. వ, 

ఫ్ కువారాంతరంబులం | బతి = వా; కుహూరంబులయందు (బతి = కొన్ని (వతులు. 
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యందు (బతిశబ్దజనకం బయిన దాని వినీ యలిగి చానవులు నానావిఛా 

యుధసన్నద్దు లయి నిజకాయీకాళిమత మోభూతభువను లగుచు వచ్చి 

నారథంబు( బరివేష్టించి. 

60. క. ఉరుళస్తృవృష్టి నాపై గురిసినం దళ ణమె "యొకొకొనిపయి నేనున్ 

2వరుసం బచేసి బాణము, లరుదుగ చేసితి మహాభయంకరిభంగిన్ . 

61. క. దనుజులు మదీయరథమా, ర్లనిరోధముగా. (బచండకాండ | పకరం 

బున గప్పిరి రోదోంతర, మని మిషులును బుషులు. జూచి యద్భుతమందన్ . 

62. క. కడుభయమున మాతలి చే, డ్పడి రథీచోదనమునం దపాటవు( డై నన్ 

వడి నేన రథము గడపుచు. దడయక. యేసితి. గడంగి చొనవులపయిన్ . 

88. వ. మాతలి నన్నుం జూచి నంతసిళ్లై నంత. 

64. చ. అతులరణాంతరంబున నిరంతర మత్సటుజాణ' చారితో 
(చృితదనుజాంగనిర్షళ దసృద్ద లధారలు సూడ నొప్పు నా 

తత గిరిశ్ళంగసంగదళిత [పచ లజ్ఞ్జల'చావా జాలసం 

తత గళదంబుధారల విధంబున నంబర మెల్ల. 2గవ్చుచుకా, 

85... వ. అంత నయ్యమరులు మాయాయుద్ధంబు నేయ సమకట్టి నామీంద 1వర్తా 

(న్ర్రంబు లేసిన. 

4. కాళిమాంధతమోభూత భూభువనులగుచు ఎ? వా శకాళశిమశమాభథభూతభువను 

లగుచు _ వీ. శ. వ. కొన్ని [(వతులు. 

60. 1. మిగుల గొనకొనియేనున్ - వీ. శ. వ; యొక్కొకొని వయినేనున్ - చెక్కు 
(పతులు. శి. వరునంబదినేసి * ఇ. ట. త. వా; పరగగ పదేసి _ ఆ. రు; వరున 

పదిసేసి = ఈ. నూని; వరుసంబదేసి - వీ. శ. వ. కొన్ని [పశులు. లి. వృషత్తిన్ - 

Pa: వా. కొన్ని [వతులు; భంగిన్ - చెక్కు (పతులు. 

1. చోదకతయం - ఈ. ఐ. త. 

64, 1. పాతితో _చా. కొన్ని (పతులు; దారితో _- ఓ. జా. క. గ; వీ, శ. మవారితో- 

ఈ. ఊ. ఘ. 2&2. గప్పణాన్ _- ఇ. ఈ. ఎ.వ. వీ. 

66. కే, వరుణ్యాస్త్రంబు _ వా. కొన్ని (వతులు; వర్హాన్ష్రంబు = ఆ. ఓ. క.గ. చ. జ. 

ద. వీ. మ. 
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66. క. బలరిపుండు నాకు నిచ్చిన, యలఘుని శాతముఖళో షణా(స్త్రంబున ని 

ర ళదవిరళజలధారా, వలి నెలను దత ణంబు వట్లంగ. జేనెన్. 
"క! ౧ యై A) 

67. సీ. *అడ్డానవులు చారుణాళ వర్ష ౦బులు( గురిసిన నవి నన్ను6 చెరలం గవ్వె 

నేనును గులిశా(స్త్ర మేసి పాపాణముల్ నుజుము గావించితి నుక వెండి 

యసురులు నామీ(ద *ననలాస్త్రజాలంబు లేసిన గాడ్పుతో (మోసి యగ్ని 

కణములు *నాపయిం గవిసిన నేనును నలిలా(స్త్రముల వానిీీబల మడంచి 

ఆ. యున్న. దిమిరబాణ ము్యుగంబుగా వార, లేసి రంత దిక్కు లెల్ల? గప్పె 
" ౧ 

నంధకారమగ్ను (డై చలియించి మా,తలో[ పతోద మెడలి ధరణి బడియె. 

68. క. తురగములు వణవ నేరక, *వరరథవహానంబునందు వంధ్యము లయన్ 

సురసారథి నను( గానక, హారినందన *యెందు( బోయి తనె. గడు భఖీతిన్, 

69. క. అమృతనిమి_త్తంబున ము, న్నమరా సురయుద్ద మయ్యె నది యింత భయ 

[భమజనకము గా దిది యు, [(గము దనుజు లవార్యవీర్యగర్వితు కేలగుటన్ . 

70. తే. "| బహ్మచేత నిర్మింపంగం బడిన భువన, సంస్లవం బిది నావుడు సంగరమున 

సంచలింపక నాభుజశ క్రి ( జూచు,చుండు *మనవుడు మాతలి చోద్యమందె. 

67. 1. ఈ పద్యమునకు ముందు *మరియునుి అను వాక్యము కొన్ని [పతులలో గలదు. 
ఆ దానవులును మవోశిలావర్గ ంబు గురిసిన = ల. 2, ననిలాంబులలుక మెచేసిన - 

ననల్య్మాస్త్రనిచయంబుగేసిన - ఘ. ల; ననల్మొన్త్ర ముగతనేసిన = డ; ననల్యాన్ర్ర 

జాలంబులేసిన = చ లి. నామీద - కొన్ని (పతులు; నాపయింగవినె నేనును 

వై_లసలిలాస్త్రముల = వా. కొన్ని|పతులు; నాపయింగవిసిన నేనును సలిలా।స్త్రముల- 

కొన్ని (పతులు. 4, చలమడంచి - ట. శ్. మాతలియుదోడగూడ ౬ డ. 

8. [పతాపమెడలి = ఆ. ఈ. [పమోదమెడలి - ఘ. చ, శ. 

68. 1. వరూధవవానంబునందు - అ. ఎ. ఓ. రు. న. లి. యొందుబోయితని - అ. ఆ. 

ఈ. ఉ. జ. రు. ఠ. డ. సం. 

89, 1. లెందున్ - కొన్ని (పతులు. 

70. |. (బవ్వాచేతను నిర్శింపబడని ఎడ; [బివ్మాచేత నిర్మింపగాబడని = సం వి, మని 

యప్పు మాతలి నూరడించి - అ. ఆ. ఈ. ఉ. ఐ. క, జ. యు. వీ, శ. వ; మిప్పుడు 

దనుజుల నుక్కణంతు = ల, 
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78. 
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76. 
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. కేవాసరనాయకుం దలంచి వ జివరంబున సూర్య బాణ మే 

నేసితి నిరదుం దొట్టి సురీలెంతయు సంతన మంద(గా జగ 

3త్రాసి తమి సరాళి *నిపాతంబుగ దిక్కులు (దెళ్ళంగా మహో 
సనా 

5|గాసురు లాహవంబున భయంపడ మాతలి మెచ్చి యార్వంగన్ . 

. గాండీవము క్షదారుణ, 'కాండవి!ఖంఢీకృళతాపఘనులై దనుజుల్ 

భండనిముఖమునC చేడ్వడి, గొండలు వడినట్టు వడిరి కుతలం బదువకా. 

. ఇట్లు నివాతకవచులు మదీయదివ్యా(స్త్రనివాతులై మహీోతలంబునం బడిన 

నట యసుర కాంతల యాకందనధ్వను లాకసం బ(దువ నొక్కటం బురంబున 

నెగసె నంత నద్దానవపురంబు( బురందరపురంబుకంచు నతినుందరం బై న 

దానీం జూచి మాతలి కిట్టంటి.. 

. నిరుపమరత్న నిరంతర, వరగ్భహాముల నొప్పి నుఖనివానం బగు ని 

ప్పురినుండ నొల్ల కొండొక, పురి నుండంగ నేల వలసె( బురుహూతునకుకా- 

. అనిన మాతలి యి ట్లనియ. 

. అసురులవలన భయం బై న యపుడు వేల్పులకు *సేమంబుగా బలవిరోధి 

యీ పోలు జలధిలో 2నిమ్ముగ నిర్మించె దనుజులు పదపడి వనజగర్భు 

వలన( దపోవీర్యవంతు లై యిందుండ నమరులచేత( గయ్యమున నజితు 

లై యుండ బడసిన నమశేందు. *జెటింగి తద్విజయార్థముగ6 బంచె 
విజయ నిన్ను 

. నమరులకు *నసాధ్యు లైనట్టి వీరల, నీవ యోర్చి తనుచు నెమ్మితోడ 

నన్ను సంస్తుతించి నరనాథ మాతలి, గడంగి యపుడు రథము (గమ్మటించె. 

71. 

72, 

76. 

1. వానవ - కొన్ని పతులు. 2. లెల్లను -ఉ. డ. శీ. శాసతమ్మిన = అ. 

రు. డ. వీ. 4. నివాతంబుగ దిక్కులు తెల్లగా - వా. కొన్ని (పతులు; విదితం 

బుగ దిక్కులు (తెళ్ళగా - తీవ. ల్. [గాసురు లల్ల జూడగ భయం బరి మాతలి 

(బస్తుతింపగన్ ~- ఉ. 

1. ఖండిత దృథాదికాయుల్ - వా. కొన్ని (పతులు. ఖండీకృతాపఘనులై - ఈ. 

ఐ. ఓ. క, గ. వీ. శమ. 2. మున బిండరివడి కొండలు - ళ. 

1. పియంబుగా - ట. ల. నిమ్ముల - ఉ.ర్చు. ల. శ. నీ శి, డలిగి _ ఈ. ఐ. 
వీ. శ. వ. 4. నసాధ్యు అసురుల వీరల నీవ - వీ. శ. వ. ఠ. కొన్ని (పతులు. 
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77, వ. 

78. క. 

79. క. 

80. వ, 

81. చ. 

రల వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
_ (లీ . 

ఇట్లు నివాతకవచులం జంపి [కమ్మటి వచ్చునెడ నాముందట నొక్క తపో. 
వనంబును నతివిచితం బైన పురంబునుం గని యిది యెవ్వరిపురం బని యడిగిన .. 
నాకు మాతలి యిట్లనియె. _ 

వినవె పులోమయు. గాలక, యును ననగా నిరువు రమరయువతులు _ 

గమలా 

నను నారాధించిరి తప, మున దివ్యసహా సవర్ష ములు గడు నిష్టకా, 

కనకమయ మైన యీ! పో, లున దమసుతు లాహావంబులో నమరులచే 
2శను వధ్యులు ( గాకుండను,వనజువే( బడసి రసురవనితలు కివరముల్. 

ఇది హిరణ్యపురం బిందు. జౌలోమకాలకేయు లనుకేనసురు అరువది 

వేలుండుదురు వారమరులచేత నవధ్యు అనిన నశ్లేని కిదానిపయిం బోదము 
రథంబు వజపు మని యేను మాతలిం బంచిన. 

అత(డును న ప్రమారుతళయంబున దివ్యరథంబు. దత్సురా 

హితపురి భూరి వ పము పయిం బజణి వ£౯ా సురవైరు లంత ను 

చతు లయి [పోలు వెల్వడి రథంబులు షష్టీసవా| సకంబుతో ధ టె 
శత మఖబుద్ది(కేసి కడు సై (పక తాంకిరి నన్ను నల్మ్కతోక. 

ఏనును వారల యటలువది వేల రథంబులకు గతినిరోధంబుగా వితతవృతవికట 
శిలా|పభవంబు లయిన దివ్యజాణంబు లేసిన నసురులు మాయాయుద్దనిబద్ద 
బుద్దులె తమపురంబుతోడన ॥దివంబున ఆగసి మదియమార్షణార్షళనిరుద్ద 
మార్లు ల 'నేలంబడిన వీరల నొండువిధంబున నోర్వ*రా దనితలంచి. 

719. 1. [పోలును ౬ వా. పెక్కు [(వతులు; (పోలున = ఊ, రు. శ. “వ, తనవధ్యులు 

గాదగనవ్వనజు = వా, కొన్ని (పతులు; తనువధ్యులుగాకుండను వనజజు= ఈ. ర్ను. 

త. లి, కరుణన్ = వా. పెక్కు [ఫతులు; వరముల్ = ఘ.వీ. శ, మ. 

80, 1. ననురు లరువదివేలుండుదురు = (పౌ. శ, కొన్ని (పతులు; ననురు లుండుదురు _ 

వా. కొన్ని (పతులు. ల వారిపయిం = అ. ఊం ఒ పె. గ. ట. ద. వ్యా 

వారలవయిం - ల. కొన్ని (వతులు; చానీవయిం = చ. జ. వీ. శ. వ. 

82, 1 "| వృతవిీ టశిలా = పెక్కు (పతులు; వృకకిలా = వా. లి, గాదని వా. 

కొన్ని (పతులు; రాదనీతలంచి . ఇ. ఏ, 



రక చ, 

రక. వ. 

55, క, 

86, వ, 
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ఉరగ ఫణా[గరత్న కిర ణోల్లసదు గభుజు౯ వృబూంకు శం 

కోరు శళిఖండమండితళిఖండు శివున్ వాదయాంబుజం౦బునం 

దిరముగ నిల్సి పాశుపతదివ్యశరం బరివోసి యేసితి౯ 

సురరిపుకోటిమీ6ద 'నురనూతు(డు మాతలి చూచి మెచ్చంగ౯. 

ఆ దివ్యా(న్ర్రపభావంబున సింవా శరభ శార్దూల శుండాల మహివ 

మహోశ యక రాకన పిశాచ పన్నగ గంధర్వ రూపంబు లుద్భవిల్లి 
యసురుల నెల్ల బిగతానులం జీసీన, 

1వంచనయును మాయయు 2మా, యించి పరా కాంతి నయ్యు మే. 

శా(స్త్రమునం 

క గంచణ నంతక పురి కే(, గించితి. జౌలోమకాలకేయానురులన్. 

ఇట్లు హిరణ్యపురని వాసులం గృతాంతపురనివాసులం "జేసి వచ్చి వాసవు 

నకు మ్రొక్కిన వాసవుండును నివాతకవచ పౌలోమ కాల కేయులవధే పకారం 
బంతయు మాతలివలన విని సంతసిల్లి నా కి ట్లనియె, 

87. చ సురలకుం బీతి సేసితి వముంధర కేంగుము నిన్ను నీ నహో 

దరులు నిరంతరంబును ముదంబున6 జూడగ గోరుచున్న వా 

రరిమద భేది నీకు 'విషమాజిముఖంబుల మార్కొనంగ నో 

పరు నరు లెవ్వరుకా వారి కిభంబులు మార్కొనునయ్య యెయ్యెడన్. 

(దోణ [దోణజ కృప గీ ర్వాణనదీజాంగపతు ఓలవళ్యమును భవ 

'ద్చాణవాతిం జేసి సమర, వోణిం బరిజీణబలు లగుదు *రవజితులై . 

. వారినూతుడు = వా. కొన్ని (పతులు; సురసూతుడు - పెక్కు [ పతులు; 
2. మెచ్చి చూడగన్ వా. కొన్ని [పతులు చూచిమెచ్చగన్ -ఆ. ఇ. ఉ. చ. వీ. శ. మ. 

86, 

88, 

87. 

68. 

1. వంచనయు మాయయు ముదిగుటించి = ఆనం; వంచనీయు మాయయు 

వారించి = చ, ఐ, వారించి = ఈ. వగ. చ. గణ. కీ. గొంచక = ఆనం. 

ఈ. చ. లనీ. శ. వ. 

1. (పపంచంబు మాళశలి . వా. కొన్ని (పతులు; (పకారంబంతయు = ఆఅ. టె. టి. 

_ 1. వినుమాజి _ ఐ* జొ, త, 

1. లవళ్యంబుభవ ౬ ల. కొన్ని (పతులు. 2. రువిజితులై = డ- ద; *4..., రపజ 
యుల్రై = ల; రపజితులై - వా* వెక్కు[వతులు: 

| 
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89. క. అనిన నమశేందు వీడ్కొని, చనుదెంచితి నని కిరిటి శత మఖలోకం . 

బున దనచేసీన విధ మ, త్యనఘుం 'డేర్పడంగం జిప్ప నందలి విన6గన్. . 

90. వ. ధర్మరాజును దమ్ము(డు "సేసిన మహో1పరా|క్రమంబునకుం జతురంబోరి - 

పర్యంతమహీ రాజ్యం బప్పుడు తనకు సం[పా_ప్తంట్రై నంతియ సంతసిల్లి. 

91. ఆ. దివ్య బాణములు తదీయ పయోగముల్ , మాకు జూపుమనిన మఘవ . 

నుతు(డు. . 

వేటువేఅ చూపె "వేలుపు లిచ్చిన, య స్త్రి (న్ర్రములు నిజ్యాగజునకు. 

99. వ. మజియును. 

రికి. చ. సురవిశిఖపయోగములు సూప దొడంగిన నేల దిర్దిరం 

దిరిగం బయోనిధుల్ గలరా దిగ్గజముల్ మదే మేది కుంచె భా 

స్కరరుచి మాసె( చావక శిఖాతతి *తోన యడం” గాడ్పు లం 

బరమున నిల్చి రీశ్వరుండు' |బహ్మయు నాదిగ వేల్పు లందయున్ . 

94. వ. అంత సురగణచోదితుండై న నారదుం డర్దును పాలికివచ్చి యిట్లనియె. 

రిక, కే. ఎదురులేక దివ్యా(న్త్రంబు లిట్టు నీకు, *బాడియే [పయోగింపంగ6 భాండు 

పుత్ర, 
సిద్ధమివి యధిస్టానవర్ణితము లయ్యె, నేని మూ(డులోకములు దహించు 

2న్రాన్లి, 

89. 1. తవమ - స. 

90. 1. సంరంభంబునకు - వా. సూ, వెక్కు (పతులు; పరా[కమంబునకు - క. 

91. 1. వేల్చులిచ్చిన యట్టి శస్త్రరత్నములు - ఈ, ఎ. ఐ.రయు. త. ౨. రత్నములు- 

ఎక్కు. (పతులు. 

౪8. 1. మెత్తికమై - ఆ. ఏ. ఒ. ఓ. క. ఘ.చచ. జ ఠ, డ; (మొగాకుంచె - వా; మేది. 
కుందె వీ. శ.వ. 2. యెల్లనడం 7 = ఆ. 

95, 1. శాడియగునె [పయోగింప పాండుపు త క. ఏ. వీ, 2, మాత - వా. 

"కొన్ని (పతులు; నొగిని _- ల; నువ్వె _ ఈ. ఐ. త. శ. న. 



ఆరణ్యపర్వము —_ చతుర్దాశ్వాసము త్ | 

96. వ. అని యర్జును వారించి నారదుం డరిగిన నమరులు నిజస్థానంబుల కరిగి కటు 
mm 

పాండవు లందుపడిమాసంబు లుండునంత నొక్కనా. డమరకన్యకలు వచ్చి 

యురునున కి టనిరె. 
ణు ళు 

97. తే. వనమునందును బం డెండువత్సరములు,శలయ కజ్ఞాతీవాన మేకాబ్దకంబు 

పూని నిర్విఘ్నవృ త్తి. జల్పుదురు మీరు, పగల నిర్టింతు రావావాభ్యం 

తరమున. 

98. తే. నీపరా[కమబలమున నిఖలధరణి, రాజ్యభారంబు ఎధరస్తరాజు రాను 

రఘుకులాధీశ్వరుం డైన రాముకి ర్తి, యట్లు నీకీర్తి | తిజగంబులందు 

పరగు. 

99. వ. అని యాదేళించి చేవకన న్యకలు వోయిన నిట దేవర్షి యైన రేమశుండు 

ధర్మరాజునకు ధర్యానుశాసవంబు నేసి దివంబున కరిగె నంత జాండవు 

లెప్పటియట్ల ఘటోత్కచినేనాన్వితులై [కమ్మజి వృషపర్వునివాసంబు 

సూచుచు బద రీవనంబున నొక్క-రా |తివసియించి సుజావహుపురంబునకు వచ్చి 

యందు: దమపరిచారకు లైన కయిం[దసేనాదులం గూడి నిజరథారూఢులై_ 

ఘటోత్మ-చుం బోవం బనిచి హిమవక్పర్వతంబునందు. దేవర్షి [బవ్మార్దుల 

యజ్ఞే పదేళంబుల నసకవిధయూవంబులు సూచుఛు నొక్కవర్ష ౨ బుండి 

రంత నొక్కనా:డు. 

ర, 

99. 

1. రమ్ములలయ = వా; రములునలయ = కొన్ని (వతులు. 2, చర్య యెొకా=వా. 

కొన్ని (పతులు; వాసమే - కొన్ని (పతులు, ల పరుల = ఉ. జెవి వరగ = ఎ 

సంతనంబున విష్టపాభ్యంశరమున - ఊ. స. స్వరయతి నియమభంగము - అర్ధమును 
విచార్యము, 

1. దాల్ఫు = వా. కొన్ని (పతులు; పూను = చెక్కు. పతులు; 2, బర్వు = వా 

కొన్ని (పతులు; వెలుగు - ఇ. ఏ. గ. స్య బిరగు శ. మె 

1. పాండవుల వీడ్కొని దివంబున _ ఈ. ఎ. ఐ. యు. త, 2. సహితులై  ఘ. 

వీ. శ మ; "నేనానీతుకై _ వా. కొన్ని పతులు; 'సేనాన్వితులై - ఉ. ఒ.గ; 

-నీనానమన్నితులై. = ఆ. వ. ఐ ఓ చ.రయు దః ల. కె యిం వసన |[పముఖు 

లం - వా. కొన్ని (పతులు; యిం" సేనా దులం = కొన్ని [వతులు; జీ, [వదేశం 

బులయందు ననేక డౌ. గ. డ, 



కేల శ్రీమడాంధ్ర మహాభారతము 

ఎని అజగరోవాఖ్యానము 2- 

సం, 8. 116.9 

_100. కు మృగయార్థ మరిగి హిమవ, న్నగభూములయందు6 బవననందును6 డొక స 

న్నగుచేతం బట్టువడి యి, మ్ముగ ధర్శతనూజుచేత *మోడితు. డయ్యెక్, 

101. వ. అనిన విని జనమేజయుండు వై శంపాయనున కి ట్లనియె. 

102, మభధ్యాక్కర. 

పదివేలగజములేబలముగలవా(డు పౌలస్తు ్యతోడం 

గదనంబు సేసి యనేకయవరాతసుల నిర్జించి 

యుదిత శార్యోన్నతుండై నవాండు వృకోదరుం జేల 
పదపడి నిగ్భహీతు. డయ్యెం కీదానొక్కు పన్నగుచేత. 

108. వ. అనిన వానికి వై శంపాయనుం డిట్లనియె ఖీముం డొక్కండ హిమవదు 

త్తుంగళ్ళంగోపాంతకాంతారంబుల మృగయాభా౨ంతి. బఐరీభ*మించు. 
ళీ 

చుండి యతి శాంతుం డయి త త్పదేశంబున. 

104, మ. ! అశ నా శావివృతాస్య గహ్వరుం గృ 'తాంళా"కారు నిశ్వాసధూ 

మళిఖాధూసరితో | గదుర్గత రుగుల శ (వాతు హోరి దవ 

ర్ణ శరీరుకా భృశరూతదర్శను మవోనాగ। పభుం గాంచె న 

ర్భశ శాంకద్యుతోవోరిదారుణ చతుర్దంష్ట్రున్ జగత్రానకున్ , 



105. 

ఆరణ్యపర్వము _ చతుర్థాశ్వాసము 818 

వ. 1అమ్మహోజగరం చామిషార్జియై ఫీముం బట్టికొని వానిభుజయుగంబు 

దనముఖంబున నంగంబు నిజాంగంబునేజిక్కం బంధించిన నాగాయుతబలుం 

డయ్యును దదంగసంగంబున' దుర్భలుండై. కిదులంగ చేరక భీముం 

డప్పాము బలవీర్యంబులకు విస్మితుం డయి యిది (పకృతిసర్పంబుగా *దెయ్యది 

యేనియు నొక్కయద్భుతరూపం బని విచారించుచు దాని కి ట్లనియె. 

106. మ త్తకోకిలము. 

107. 

108. 

109. 

110. 

వను వీము(6డ6 చాండవేయు(డ నిద్ద కేజుడ ధర్మరా 

జానుజుండం బిశాచపన్న గయతురాకుసవీరులం 

బూని పోరుల నోర్వ నోవెడు భూరివీరుండ నాగపం 

బాననాదులC( బట్టి 2 వచ్చు ననంతబావుబలాఢ్యుండన్ . 

ఆ. ఇట్టి నన్ను బట్టి యిప్పాట బంధించు, నట్టి శక్తి యెట్టు లయ్యె నీకు 

నిది నిసర్గశ “క్తి యే వరచానసం, సిద్ధి మైన యదియె చెప్పు మనిన. 

వ. అదియును దిర్యగ్జాతి యయ్యును దన పూర్వ"స్మ తి సెడకుండ వరంబు. 

గాంచుటం జీసి వాని కి ట్లనియె. 

క. ఇది నావరలాభంబున, నుదయించిన శ క్రి “యెట్టి యున్న తబలసం 

పదు లై న జీవులును నా, *కెదిరిచి బలహీను లగుదు రివ్విపినమునన్. 

ఆ. ఎదుర బడిన "వాని వదలక శార్దూల, శరభ సామజాది సత్త్వతతులం 
జో 2 అల 

బట్ట తినుచు నున్న యట్టి నాకిప్పుడు, భత మెతి పివు పాండుప్పుత్త. 

105. 

106, 

108. 

109. 

110. 

1. అమ్మవోనాగంచా = ఈ. ఊ. ఎ. ఐ. ఒ.ర్వు.త. 2&2. చిక్క-౦బట్టిన = శం ప; 

కొన్ని పతులు. లి. మెదలనేరక - ఏ. ఐ. ఒ రు. వీ. శ, మ. వెలువడ నేరక -_- 

అ. 4. చెచేనియు - వా. పెక్కు (పతులు; దెయ్యదియే - వీ. ళ. వ. 
యలు 

1. వీరుడ - రు. ట. వెక్కు (పతులు; సత్త్వుడ - అ. క. చ. వా. వీ. శ, మ. 

2. (పంచు; [పచ్చు = న. 

1. సితి ఉగ.ను 
థి 

1. నువ్వె (చూవె) _ క. చ.ఠ. త, 2. యెదురను - వా. సం; కదురుచు. 

శెదిరిన _ న; శెదిరిచి _ వీ. శ, వ. కొన్ని (పతులు. 

1. చాకి _ వా; వాని _ చెక్కు (పతులు; 2. నీవు - కొన్ని (పతులు. 

Wik 

తో 
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111. ఆ. ళకపదవిం బొంది న|చ్భాన్మాణుల కవ, మాన మేను శేసి మదము పేర్మి 

114. 

_తనయుండు దీప్తం జైన శివారుతంబు విని యతిశంకితచిత్తుం డయి 

నన యిట్టులెతి నందొక్క మునివరు, శాపళ క్రిం దొంటి శక్తి దటి(గ. 

. అని దుఃఖించిన "యజగరంబునకు ఖీముం డిట్లనియె. 

. కడుకొని కడు దుఃఖములై , నెడ నుచితమె యాత్మనింద యెయ్యెడల .' 
మనం .. 

ఓ'బెడ్రలక యేశకాక్ళతి నె, ప్పుడు నుండుట నూవె 2 రుషు పురుషార్థ 

మిలన్. 

-: ధోర్భరౌజు ఖీమసేశున వెద వుట ల్ 

కష్పురుషకారంబునం బేసి ద వంబు నివరి, ౦ప నెవ్వరోపు దు రేను మహా. 

బలుండ నయ్యును భవద్భహీతుండనై. యిట్టి యవస్థ్రం బొందితి నాత్మ 

త్యాగ ంబునకు 2౫వ నవవాతరాజ్యానుభోగులై మ।|చ్భాత్ళ వరులు . 

4 జగ | : దుర్గమం బైన యిప్పర్వతక ౦దరంబునం గుమ్మరు .చున్న వారు నన్ను! 

గానక యెంత దుఃఖింతురో . యని వగచెద ననుచున్నంత నిట ధర్మ. 

యనంతరంబ తన దకిణభుజాన్సందనం బుపలతించి మీంద లగ్గగు నంచు ననుజ 

మధ్యంబున ర్ననిలజుం గానక యర్డునుం గవలను గృ ప్లారతకణార్థంబు 

నియోగించి. ధామ్యపురోగ మభూసురవరులతో ఫీము రోయుచుం దదీయ 

పాదతలలలిత హా లకులిళక లీశజల జాదిలకణాలం కృతం బై న పాంనుపథంబునం 

జని ముందట... 

111. 

112, 

118. 

114. 1. 

శ 

- యిట్టి డై_తి = బ్బ యిట్టి దై తి ఎరు, త్క,నసన 

, భుజంగమందునకు _ వా. కొన్ని పతులు; యజగరంబునకు = కొన్ని (పతులు. 

. బడలరక = చొ. కొన్ని పతులు; 'బెడ లక = ఎక్కు. పతులు. ఏ. వరమ - బె. ట. ద. 

కావునవురుష - వా; పురుష - పెక్కు (పతులు. ల. వెరవ - ఈ. ఐ. త. వీ, 
ఇ పష, లి. నవగత _ వా. కొన్ని (వతులు; నపహృత = కొన్ని (పతులు. ఉ,యిప్ప 

రోత కందరంబునం _ చెక్కు (పతులు; యిప్ప రత ంబునం = మో, 5. భీముం 

(థీమునిం) -కొన్ని (వితులు. 6. కలశ జలజాది లకణాలంకృతంబైన ఆల; కల 

శాది లక్షణ లకితం _ వా. కొన్ని (పతులు. 
శ్ 



116. 

117, 

118. 

ర 

cm 
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గిరిశిఖరాభో గశేబ్బహా, _త్తరభుజగశ రీర వెష్టితశ రీరుం డై 

భరమునం గదల(గ నేరక, పరమ శమ మడర నున్న “పవనజు గనియె౯. 

. కని యాత్మగతంబున ని, య్యనిలజు, డొకపాముచేత "నవిచేస్టితు(డై. 

తన లావు దణీంగి | పాకృతజను కియ నిట్టున్నేీవాండ సామర్ధ్యమునన్ . 

. ఇది యేమి యాశ్చర్యం1*బొ యనుచు ననిలజుం జూచి దుఃఖతుండై. ధర్మజుం 

డయ్యజగరంబున కి ట్లనియె నయ్యా నీవు సర్పరూపంబు. దాల్చిన 

దై త్యుండవో దేవతవో *వెప్పు మేను యుధిష్టిరుండ ని న్నడిగద 

నిమ్మహోభుజు నా యనుజు నామిషార్థివ్నై “పట్టి లేని నీకు బుభుజానివృ త్తి 

యగునట్లుగా( జాలినంత మృగమాంనంబు? బెళ్లుద వీని విడువు మనిన 

ధర్మరాజునకు నయ్యజగరం బి ట్టనియె. 

. వినవయ్య నహుషుండన్ జనపతి నేను మీపూర్వజులకు నట పూర్వజుండ 

1ననఘ సు|కామున కెనయగువాండ నై శ్వర్యగర్వంబున నార్యవృ త్తి 

విడిచి వివేకంబు సెడి సహ సో త్తమి[బాహ్మణధృత మైన [బహ్మరథము 

నెక్కి (బాహ్మాణులకు తనక జంబగు నవమానంబు సేసిన చాన నాకు. 

ఆ. గలశభవు( డగస్తుు డలిగి యత్యు[గాహి, వగోమటంచు శాపమప్పడిచ్చె 

మునివశేణ్యు శాపమునం జేసి యిప్పాట, నవయు చున్నవాండ నాట 
గోల. 

115. 

116. 

117. 

118. 

1. బృవాళ్ళర = స, లి. శ్లేశముననున్న - జౌ. ద. తి. పవనతనూజన్ - ఊ న. 

1. నదెవేపితుడై - వా. కొన్ని (పతులు; నవిచేస్టితుడై _ పెక్కు (పతులు. 
ది ర్ల ఠి కా 

ల చేష్ట '_ వా. సెక్కు! పతులు; లావు - గ. త. వాండు సామాన్యముగ న్ "వా; 

వాడ సామ.ర్థ్యమునన్ -- చెక్కు (పతులు. 

1. బనుచు - వీ. శ. మ. 2.. చెప్పుమేను - పెక్కు (పతులు; యేను - వా. ల. 

లి. పటుకొంటివవి _ ల. కొన్ని (పతులు, - 
లు 

1. జననుతసోమున - ఆ. ఉ. ఊ. జ; వినుము సు తామున = ఈ. ఎ. క. రు. ల; 

భూనుతసోమున - ఒ. ఓ. మఘ. చ.ఠ. శ. ౨. [వాహ్మృణావృత మైన = శ, మ. 

రీ. నక్కజంబుగ = కొన్ని పతులు. ఓ, మనియును శాపమొగిన యిచ్చి - వా. 

కొన్ని పతులు; మునీవనిశాప - ఐ రు; మనియును శాపమనఘుడిశ్చె -- ఘ. చ. 

పీ, శ. వ; మటంచు శాపమప్పుడిచ్చె - ఏ. జొ. D 
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. 1విధివిలసితంబు చేర్మి నీకే మని చెప్పుదు. 

120. చ. చదివితి నెల్ల వేదములు "స్మత్రియ చేసితి నూయియజ్ఞ ముల్ 

20. 

విదితముగా సు రేందపదవిస్థితి( బొందితి దుర్మదంబునం 

దుది. జెనుబామునై యధికెదుఃఖుండ నైతి సుఖంబుదుఃఖమున్ 

వదలక చేయుచోట బలవద్విధి శేమిభరంబు నెప్పుమా. 

అయ్యగస్తు చేత నిట్లు శాప గ్రమ్తండనై శ|క్రాసనంబువలనం జాసి యిట 

వచ్చుచు నుండి మునిం దా నాకు. బూర్వస్మృతి "నిడకుండను బలనంతంబు 

లైన స త్త్వంబులు నన్ను ముట్టునప్పుడ బలహీనంబు లై భత్యుంబులు గాను 

శాపవిమోతంబున కుపాయంబును (బసాదింపు మని కృతాంజథిన్తై యున్న 

నాకుం గరుణించి మునివరుండు నావే(డిన వరంబు లిచ్చి వెండియు నిట్లనియె, 

122. క. |కమమున నీోచేసిన వ, శ్నములకు( | బత్యు _త్తరములు సన్మతి నత్యు 

త్రము డెవ్వం డిచ్చు నతని క, తమునను శాపాంతమగు బుధస్తుత నీకుకా, 

128. వ. అది దీర్చకాలంబునంగాని కాదనియె నేనును దద్వచనం ఓబవలంబించి పెద్ద 

"కాలం వియ్య డవి నున్న వాడ చేడు నీతమ్ము(డు 2నాకు నష్ట (పా_్హం'జై న 

భత్యుం బయ్యె నోపుదేని నా పశ్నములకు. (బత్యు త్తరంబు లిచ్చి వీని విడిపించు 

కొమ్మనిన ధర్మజుం డి ట్ర్లనియె. 

. 'నీయడిగిన యర్ధాభి |ప్రాయములకు ను_త్తరంబు పరువడిం జెప్పన్ 

ధీయుత బ్రాహ్మణులకు గా,కాయతమతు లయ్యు నొరులికవి విషయములే. 

1. అని పలికి మరియు నిట్లనియె = డద, 

1. సద్విధి = వా; సత్కృతి = కొన్ని పతులు; సన్మత - ల; నంస్కృతి - ర్మ 

సతి 9య - కొన్ని (పతులు, ౭. దుఃఖితు(డైతి - వా. కొన్ని (ప్రతులు; దుఃఖు 

డనై - యు, వీ శ, ష, కొన్ని (పతులు. లీ. ఫలంబు = ల. 

1. యడిగిన - వా; చేసిన - చెక్కు (పతులు, 

l. బిచ్చనమ్మి = వా; బవలంబించి = "పెక్కు (పతులు. 2, దుష్టుకాల (పొప్పుండై_ 

నాకు -- వా; లబ్దకాల పాపుండై - ౪; నాకునష్ట[పా_ప్పంబై న ఎల. 

1. నీయడి గెడునర్ధా _. కొన్ని పతులు, 2. కలవియెచెప్పన్ వా. నం; కవి 
విషయములే _వీ.ళ.ష. న. కొన్ని (పతులు. 
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ఎన ధర్యరాదు నవువ (వళ్ళంచులకుC (విత్యుత రంబులిచ్బుది న్ 

న. సం, 8_177_ 18 

125. వ. అయినను నానేర్చువిధంబునం 'జెప్పెద నడుగుమనిన నజగరం బిట్టనియె. 

126. 

126. 

ఆ. ఘనుండ యేగుణములు గలవాడు (బావ్మాణుం, డతని ఆటు6గం దగిన 

| యట్టివమ్త 

"వద్ది దీని నాకు నెజింగింపు మనిన న్తి,ట్లనుచు( 'జెవ్పెం. కాండచా| గజుండు. 

క్ సత్యకు మా!రమశెచదయాత పో దాన శకీలంబు అంబేని౯ గాన 

నగునట్టివాండు చ్రావ్మాణురోడు సుఖంబుదుఃఖంబునై నెడవి మోవాంబునొంద 

కునికియ వానికి నుత్తమం బగూోవిద్య యనిన నీచెప్పిన గుణము లివియు 

కీయ ళూ[దునందు. గల్లిన నతం డు _త్తమద్విజుండుగా నేర్చునే నిజము విడిచి 

6 ఆ. నట్టు లయిన (వాహ్మాణాదివర్ణ విభాగ, మెట్లు గలుగునయ్య హీను లధికు 

లను వివేక మదియపార్థకం బగుణాదె, యనిన ననియె నంత కాత్మజుండు. 

వ. | పమాదంబున వర్ణ సంకరం బయినప్పుడు వర్ణ పరీ జూ ర్థంబుగా బ్రావాణాదులకు 

వృత్తంబు వేఖువేఖ స్వాయంభువుండై న మనువు నెవ్పె సత్యాది 

గుణంబులు ఖళూదునందుం గలిగి నేని వాండు సచ్చూ ద్రుండు6గా క 

(బాహ్ముణుండు గానేర్చునే యవి (వావ్మాణునందులినినాండు కూ దుం 

డనంబడు గావున పవృ త్తంబ యు త్తమంబు. 

126. 

127. 

128. 

| 
l. వెట్టిదిదియు నాకు - డ. స. 

l. ధర్మ = ఎ. వ. ఒ. ఓ. క. న. లి. డగునుఖము = వా డుసుఖంబు = పక్కు 

పతులు. . లె. వామునుబొంద - వా; వాంబునొంద = చెక్కు. (పతులు. కీ. వేద్య 

మనిన -? వా. కొన్ని (పతులు; విద్యయనిన _ వీ. శ.మ. కొన్ని |[వతులు. 

ర్. యగ్గుణములు = వా. వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు. [పానయతి నియమభంగము; 

గుణములివియు - చెక్కు (పతులు. ర. విభేదమేల చెప్పుమయ్య - చెక్కు. 

1. వృ తంఐబ _ కొన్ని (పతులు; వృ_త్తంబుల = వా. వలీ, శ. మట వృత్తంబ జా 

కొన్ని (పతులు. 
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129. శే, వృ శ్రవంతుండు వెండియు వివిధగతుల, వృత్తవంతుండు గా 

డె నవాడు విహీనుండ యం|డుగాన, వి త్రరతుకు( గడుమేలు వ వత్త 

180. వ. అనిన నజగరం౦ విట్లనియె. 

181. వ. 1అ!పియంబు జేసియు మణీయు నృత వాది, యయ్యు కూూంస 
౨ . 

ఇ గావింవని యమ్మవహోళ్ము, 

జేంగు సుగతికి నం|డది 2యెట్లహింస, యనఘ యింతవి శేషము ట్ల్యయ్యె 

చెప్పుము, 

182. వ. అనిన ధర్మతనయుం డిట్లనియె 1చానంబును | బియరిబుచేతంయును సత్యంబును 

నహింసయు ననునవి నాలుగును నమంబులయయినను నహింన విశేషం 

బెట్లనిన 'చేవమనుష్య తిర్య గోనులను మూ(డుగతులయందును నునుష్యుండు . 

దానాదిగుణంబులు గలిగి యహింసాపరుం డయిన బేవగతి వడయు 2విపరీ 

తవర్తనుండు తిర్యగ్యోనులం బొందు నని యిట్లు తన చేసిన పళ్నుంబులకు 

కను త్తరంబులు చెప్పిన ధర్మరాజున కతి పీతుండై నీమసేనుని విడిచి శాప 

విముకుండ. దివ్యరూపంబు 'సేకొనియున్న *ఉంపపష్షువలన న ఛధ్యాళ్మ 

విద్యారవాస్యంబు లిమ్ముగా నెణీంగి యుధిస్టిరుండు వృకోదరుం దోడ్జాని 

నిజా| శమంబునకు వచ్చి యున్న ం౦త. 
| 

129. 1. విత్తహీనుండు వెండియు వివిధవిధుల విత్తవంతుండుగా నేర్పు వృత్తహీను! = 

అ. రు. ట. వా; వృత్తవంతుండు వెండియు వివిధగతుల వృ _త్తవంతుండుగా నేర్చు 
వృ త్తహీను - కొన్ని పతులు. 

181. 1. అ[పియంబిెగి జేనియు ననృత-_చా. వీ. శ, మ. టః అఫింయంబు జేసియయు మణీ 
యనృత - సెక్కు. (పతులు, 2, యెట్లు నెప్పుమయ్య యనభఘు యహింన మేలైన 

తెరగు - వా. ట; యెట్లహింస యనఘ యింత విశేషమెట్ల య్య చెపుము -- సెక్కు. 
(పతులు. 

182. . 1. చానందు [వియంబు సత్యంబు నహింసయునను - ల. ౨. విపరీతవ ర్లనుండు ఎ 

చెక్కు. [పళతులు; విపరీతుండై - వా. కి. (బత్యు_త్తరంబులు వలికిన ధర్మనంద 
నున = వా; ను త్తరంబులు చెప్పిన ధర్శ'రాజున- కొన్ని (పతులు. 4, నహుషుం 

జూచి  ధరరతన యుండు సంతో సిల్లి యతనివలన - వా. ట; నహుషువలన - పెక్కు 

(వతు 



189, 

184, 

185, 

186, 

187. 

ఆరణ్యపర్వము _ చతుర్తాశ్వాసము 919 

ఖర1కిరణ తాపమున నురు,తరదవదాహమున కోపితముళె న వనాం 

తరతరుకతి కాప్యాయన,కరమై వర్షాగమంబు గడు జెడంగయ్యెన్. 

నాలుగు కెల(కుల నవఘన, జాలంబులు (వేలి కుదినె రుంరూనిలవే . 

గాలోలములై బహుల, స్థ్రాలప యో ధార తోలి. దుములంబులు గాన్. 

ఘనతర!ధర్మతమం బొకొ, యనంగ 2ఘనాఘన తమి|స మీవిరళమె క 

ప్పినజనులకు వస్తువిభా,వన మొక్కొళకేమాటు గలి” వై ద్యుతరుచులన్ . 

చ. అరుదుగ తత్స యోదసమయంబున నొక్కాట విన్తరిల్ర నం 

బరమున నంబుదధ్వనియు! బల్వలభూముల భూరి దర్దురో 

త్కురరవముల్ మహీరువా!శ్లిఖండములందు శిఖండి తాండవాం 

తరమదమంజులన్వనము 2దారతరంబగుచున్ వనంబునన్ . 

చ. దళితనవీనకందళకదంబకదం౦బక కేతకీరజో 

= మిళితసుగంధబంధుర!నమీరణ మన్ నఖ యూచు చుండగా 

నులియుచు *పువ్వుగుత్తులను నుయ్యెల లొప్పగ నెక్కి యూగాను 

ల్లలద శినీకులంబు కీమృదులధ్వనిగీతము *వి_స్తరించుచున్ . 

188. 

135. 

“186. 

187. 

1. కిరణాతపమున ఈ. త. శ. 

1. నై శతమం-వా. కొన్ని పతులు; ధర్మ - ఈ. ఐ. త, వీ. ళ.ష. 2. ఘనా 
గమ - వా. కొన్ని పతులు; ఘనాఘన - వీ. శ. వ. కొన్ని [పతులు 8. విరళ - 
చెక్కు. (పతులు; వికల = వా. 4. యెడల ౪, ఉ గ. ట. వా; మాటు _ వీ. 

శ్, ష. న, "పెక్కు. (పతులు, 

శిఖాంతములందు _.ఎ. ఓ. వా; శిఖండములందు = అనునదియే పెక్కు [వతు 

లలో గలదు. ఈ పాఠము అఖండయతి దోషమును కూడ తొలగించుచున్నది 

శిఖండ = తీగమల్లైలు; వృత్నాగములు, 2. దాగతిరమగ్ధము కై వనంబునన్ = గ. 

ద. ట. వా; చారతరంబగుచున్ వనంబునన్ - వీ. ఈ. న పెక్కు. (పతులు. 

1. నమీరణుండన్ నఖుండూచు - వా. సం. సూ. సమీరణమన్. సఖయూచు - 

కొన్ని (పతులు. ల్ల మొల్ల గుత్తుల ఎ వా. కొన్ని (పతులు; పువ్వుగుత్తుల _ వీ 

శ, వ, కొన్ని (పతులు. ల. మధుర = రు, ("రలి లకుయతి,; లతులధ్యని-ఓె ద 

త్తి విస్తరిల్దగన్ - ఇ. ఏ. జ. ల. 
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= 188. 

189, 

140. 

141. 

188. 

140, 

141. 

క్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

. సురచాపచి| తగగన,"న్ఫురణం బురణించునట్లు భూవనిత నిరం 

తరచి తితమయై యొ స్పెను, సురుచిర నవతృణ"శిలీంధ సురగోపములన్ , 

ం తత్సమయానంతర ౦బున. 

. *భూసతికిం దివంబునకు. బొ ల్పెసంగంగ శరతృమాగమం 

బాసకల| పమోదకరమై *విలసిల్లై మహార్షి మండలో 

కిపాసితరాజహంసగతోభా తి పసన్నసరస్వ తీకమ 

జ్రాసనశోభితం గ్బగుచు నబ్దజాయానముతోసనమాన మె. 
/ 

CD 

॥ శారదరాత్రు లుజ్జ్వలలస తత్తర తారక హారం కులం 

జారుతరంబు లయ్యె వికసన్నవ'కె రవగంధబంధురో 

దారనమీరసౌరభము తాల్చి సుధాంకువికీర్యమాణక 

ర్పూరపరాగపాండురుచిపూరములం బరిపూరితంబు*ేలై . 

నన్న యభట్టకవిత్వము సంపూర్ణము 

గ 

1. న్ఫురణము బురుడించునట్లు - ఈ, వీ; న్ఫురణంబురుణించునట్లు - వా; న్ఫుర 
ణంబురణించునట్టు = పెక్కు (పతులు. 2, శొఖీం|[ద 2 అ. ఈ. ఉ. ఐ. చ. రయు.త, 

1. “'ఉి వకిలో _ ఈ పద్యముతో ఎక్షూ(_పెగడ కవిత్వమారంభమని యున్నది. 
వి విలసిల్లు - ఛం. లి, చ్భాసిత _ అ, బగ డ.ద. 4. భాసి = వా; కొన్ని . 
(ప్రతులు కారి ఇ. ఏ; భాతి - ఒం ను. జ వీ. శ, వ ర్. బనగ - ఊ. ఓ. చ. 

1. ఈ పద్యముతో నన్నయభట్టకవిత్వము నమా ప్తమైనదని అన్ని [పతులు (ఉ - 
తప్ప). 



(£1) ఆకజ్యుపర్యము _ చతు ర్రాశ్వాసము 421 

_౨ ఇర్ళడనుండి యెట్లా (పెగ్గశ కబిత్స్వుయు =- 

142. చ, స్సురదరుణాంశు*రా గరుచి( బొంపిరివోయి నిర స్తనీరచా 

వరణముల దళత్క్మమలవై భ వజృంభణ ములసిల ను 
QQ ల... ఛం లూ 

ద్దురతరవాంససారసమధు[వతనిస్వనముల్ 'నెలంగంగాం 

గరము కీవెలింగె వాసరముఖంబులు శారదవేళ( జూడ౮గన్. 

1కి. శా. దానాంభ క'పటలంబునం బృథుప యోధా రావలిం దాల్చి గ్ 

ఆక 2 ya శ్ఞానిర్హషము బృంహితిచ్చలనం |జచ్చాదించి |పావృట్స యో 

చానీకంబు శరద్భయంబున నిగూఢాకారతన్ డిగై నాం 

గానొప్పారె మదోత్కటద్విర దసంఘంబుల్ శవనాంతంబునన్ . 

14వ, 1. జా, [వతిలో ఈ [కిందనున్న పాఠము అధికముగా(గలదు, 

లి గ జ మయ 
శో, మునిం స్నీ గాంబుదా భాసం వేద వ్యాసమకల్శ 6! 
try 

వేదా వాసం సరన్వ త్యావాసం వ్యాసం నమామ్యవామ్ | 

వ. అని. 

pw భవ్యచరిత్రుడావస్తంబసూతుండు (కృీవత్సగో[తుండు శివవచదాబ్ద 

సంతత ఛ్యాననంన_క్రచిత్తుండు సూర నార్యునకును పోతమాంబిక కును 

నందనుండి* పాక నాటిలో నీలకం ఇళ్వరస్తాన మెయెనగ యెసగు 

గుడ్డూరు నెలవుగ గుణగరిష్టుత నొప్పుధన్యుండు ధర్మ తాశ్సర సినిరతు( 

గీ, డజెజ్జనార్యుండు సకలలో కై క విదితు( 

జైన నన్నయభట్ట మవోక వీం[ద 

సరససారస్వ తాంశ (పళ చన్రీ తన్ను( 

జెందుటయు సాధుజన వార్ష సిద్దిగోరి. 

కం. ధీరవిచారుడు తత్కవి, తారూఢియు కొంతదోపు[దచనయకా 

నారణ్యపర్వ శేషము, పూరింపంగడం గె కర్ణ పుట సేయముగాన్ . 

వ. ఆది యెట్లనిన. 

బీ, రాగమున - ఇ. ఏ. లి. వెలుం”గ - కొన్ని [వతులు. 

148. "1. (వకటంబునం - ఠ డ; కవటంబునం = అ. ఇ. వ. ఒ. ఘ. జ. లి. లె చృలన 

మాచ్చాదించి = అ.ర్వు; చృలననాచ్భాదించి- ఈ. ఐ. జొ. త. వే. వనాంశంబు 

లన్ = కొన్ని (వతులు. ౪ 
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144. క. కలనీలకంఠకోలా,వాలేలీలలు * సెల రాజవాంనికులంబుళ్ 

విలసించె స_్హపర్దా,వలివిగళితకునుమోకుటజ వాటిక గలడ రెన్ . 

14ర్. మ, అతిగాంభీర్యవిభూతి నేకచుళుకావాం కారని శ్ళేషళో 

షితపాథోధిపషయస్కు డై నముని దోంచెం బుణ్య లేజోమయా 
కృతి నయ్యామ్యదిగంతవీథి. |బకట కీడాకళాగర్వ గ 
రితమండూకకళంకి తాంబుశు చి తానిద్ధి పదాచార్యు(డై_. 

146. శే, విశదశారదాంబుదపరివేష్టనమునం, బొలుచు గగనంబు |పేతిలింబములొ 
యనంగ 

వికచకాళ*వనీపరి వేష్టనమున, నతిశయిళ్లై నిర్మలకమలాకరములు. 

147. వ. అటి శారదాగమంబున "నుత్ఫు ల కమలకలార కేనర్కక రాళ క'భితకలోల 
లు ౧ య్ గా 

మాలినియు ననేకమునిలోకసతతసం సేవ్య మాన విపుల పీలినోశ్చంగయు 
నిరంతర తీరోవానీరవనమండలీవిలసితయు నాశకాశనం కాశ విశదసలిలయునై న 
ీనరస్వ తీమహోనది ననుదినస్నా నపానాదివిశేషంబులం బరితోనంబు 
నొందుచుం బాండునందనుకలు మరుభూమిం గొన్నిదినంబులు వసియించి 

తదనంతరంజ ధామ్యాది భూసురులు నిం దసేనాదిఖృత్య్యులు దోడ నరుగు 
దేర? గామ్యకవనంబునకు వచ్చి *యచ్చటి మునులచేత నఖినందితులై యందు 
సముచితవ_ర్తనంబుల నున్నంత నొక్క_నా(డు, 

1 శక్తీ, 

1465. 

146. 

147. 

1. ములుసెలరే7 . ఆ. ఈ. ఐ. క.యు. త. 2, సెందె- న. కొన్ని (పతులు. 
కీ. కులములందిలకించె = వొ; కులంబుల్ విలసించె _ కొన్ని (వతులు. 4. గంధ 
వైళవ మొలనెన్ -ఇ. ఏ. క. అడెన్ ల; లడగన్ _ వా; లందుగ్ . శ. మ, 
కొన్ని (పతులు; వెలనెన్ జొ. 

1, సిద్ద వతాచారుడై అ. ఇ. ఊ. ప. క. మఘ. చ.నః; సిద్ధపతాపాఢ్యుడై -ఆ. ఈ. 
మతః రిష్టవశాచారుూ(డై ఒడ, 

1. బింబమోాయనంగ _ చా. కొన్ని [వతులు; వింబములొయనంగ _ కొన్ని[పళులు. 
ra వనావలివేస్ట నమున _ ఆ. ఉ.ఊ.ఎ.వ, ఒ. ఓ. జొ. గ. చ. టె. 

1. శారద సమయంబున - వీ. శ. షమ, లి, నంపుల్ల - అ. ఇ. ఈ. ఏ. ఐ.రు.త. 8. వులినోత్సంగతలయు _ లీ, శ, వ; వులినోత్సంగనంగయు = ఈ. ఐ. క. త. శీ. వాసితతాపనమండలీ _ శ, మ; వాసితవనమండరీ _ చెక్కు. (పతులు; వానిత రాజవాంన = వీ. వానీర వేతసవనమండలీ - చా. '5. సరస్వతీనది = వీ. శ. వ. 
6. లమ్మరు = వా; లుమరు _ చెక్కు. (పతులు, 7. యందుల ౬ క. 
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146. క. వానవేనందనసఖు6 డగు, భూనురు( డొకం డరుగుదెంచి భూవినుతగుణో 

ద్యాసితు ధర్మజు విపస్క ఛాసీనుం గాంచి 2యిట్టు లనియెుం (వీతిన్ 

149. చ. జనవర నీవుం దమ్ములును సమ్మదీమొప్పగ నివ్వనంబునం 

దునికి (భువంబుగా విని మహోజ్జ్వల కేజు(డు “"దేవకీసుతుం 

డనఘు(డు మిమ్ము. జూచుటకునై. *యిదె వచ్చుచునున్నవాండు మీ 

కికును ననిశంబు6 దా హితము కోరుచు నుండు నతండు నెయ్యుండై . 

150. వ. మజీయు న నేకయుగసవా సజీవియు నవ మేయేతవః పభాసియు వినుత 

161. 

ఆ, శచియు. చాను వెలుంగు కశశముఖుండునుబో లె నరుగుదెంశె 

విధేయు(డునునై న మార్కండేయుండును భవదీయదర్శనార్థం వీమణంబ 

చనుచెంచు నని చెప్పిన యనంతరమువూ _ర్తంబున. 

ఎ. (క్రీక్పత్తుండు నత్యథామతోడం వాండవుల యొద్దవ వచ్చుట :- 

సం, 6. 180.7 

సీ. పై బ్యమ।గీవాదిజవనాశ్వయు క్షమె యాబద్ధనూత్నరత్నాంకువటల 

భాసితంచై చారుపతగిపతాకావిభూషితగగనమై పొలువు మిగులు 

దివ్యరథంబున "రేవకీసుతుండు (వియంబున సత్యభామాన్వితముగ( 

దరళసౌ-దామినీ దామసముజ్జ్వలధారాధరోత్సంగతలమునందు 

॥ ఘనరథాంగ నేమి 

విపులసోష. తాండవితవి చ శబ్దిశ, బ్రాయమానవనవిభాగు? డగుచు. 

న. 

150. 

151. 

1. వఖుండనంగాందగు=డ. 2. వలికె పరమ|పీతిన్ శ. మ; యని యె వరమ పీతిన్ -త. 

1. మందుచు - అ. ఆ, ఈ. ఐ. త; మొందగ - వా. కొన్ని | వతులు; 'మొప్పుగ = 

మఘ. 2. యిట = వా. పెక్కు (పతులు; యిచె = ఆ. ఆ.బఒ. చ.ర్చు. శీ. కుననిశ మున్ 

హితంబు మదికోరుచు - పెక్కు (పతులు; కునెవుడునున్ పిొతంబు మదిగోరుచు - అ. 

1. తహః|పభావ భావియు- వా; [ప్రభావ భావియు-ల; తపః! పభాసియు._ కొన్ని [వతులు. 

1. సైన్య - వా; శైబ్య - మూలము తై బ్యన్ముగీవయు _కేన. 111856 కుంఖ 

కోణం[ పతి. ౨. భాసితంజై న సావర్ణ వశాకాదిభూషిశ అవీ శు ము శీ వళాకారీ 

భూషిత _ చెక్కు. (పతులు; 'వతాకాభిభూపిత - ఆ. జ. ల. ఓ. *చమను్యుండాను- 

వా; శతమఖుండును = పెక్కు (వతులు. 
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లో 

152, వ. ఇటు వచ్చి వాసుదేవుండు రథావతరణంబు సేసి ధర్న నందనున 5 ఖివందనం 
న్ని 

158, & 
fe 

తే. 

బొనరించి భీమార్గుననకులసవా దేవులం గాంగిలించుకొని (బౌపదిం గారవించి 

ఛామ్యాదిమహీవరులచేత నభినందితుండ య్యె నంత. గౌంతేయాగజుండు ... 

కేగదాధరునకు నక్ష్యాదిస త్కారంబులు నిర్వర్తించి తమ్ములుం 'చానును 

వి|పజనంబులు నతనిం బరివేష్టించి యుండి రప్పుడు కృృమ్టుండు ధనంజయుం = 

దన చేరువ నునిచికొని చిరకాలదర్శనో ల్లసితంబులై న యాలోకనంబులనతని 

యాకారం బత్యాదరంబున నభినందించి ధర్మ రాజున కిట్టనియె, 

భాగ్యంబుగాడె యీపార్టుండు హరుం డాదిమైన నిద్ణరనమూవాంబువలన 
'నెలమి గృశాస్తుడై యేతెంచు టరయంగ ధన్యుండ "వై తివి ధర్మతనయ 
నీధర్మనిష్టయు సీతపంబును జూచె యింతకు గారణం బిద్దచరిత 

రాజ్యంబుకంటును రా జంద *ధర్మంబె యిష్ట్రమై యుండు నీశెల్ళనాండు 

వేద వేదాంగవిదుండవు వివిధయజ్ఞ్ఞ, కర్తవె తి ధను -ర్వేద కర్మకు (డవు 
ధరణి యెల్ల *నేలెడిరాజధర్మమమర, సులభమయ్యె నీకిహాపరీళో భనంబు. 

15. చ. దమమును !సత్యయు క్రియును థై ర్యనిరూఢియు నిత్యతృ _ప్తియు౯ా 
శమమును నీకునై జములు సన్మతి నర్ధవళంబు( గామలో 
భములును బొంద వట్లగుటం వార్థివకుంజర ధర్మ రాజా 

మమున( [దిలోకపూజ్యమహపిమం బొగడొంబెద శివివ్విధంబునన్. 

155. వ. అని వెండియు. ' 

152. 

158. 

1. గరుడధ్వజునకు = ఠ, వీ. శ, ష, ౫; గచ్యాగజునకు = వా. కొన్ని [వతులు; 
నగధరునకు = ల; గచాధరు  “వెక్కు (పతులు. 

1. వైతీవు = వా. కొన్ని |వతులు; వైతివి _ కొన్ని (పతులు. 2: ధర్మ మె, 
a 

ధరను = అ, ర్వు; ధర్మంఖ = వొ. కొన్ని (వకులు; ధర్మం బె = కొన్ని (పతులు. 
త్ర కర్యకుండ (సంబుద్ది) = ఈ. ఊ. ఘు త్య కర్మరతుడ =~ ఆరో; కర్ళపరుడ జః 
నాం దద. ఓ, నేలితి _ "పెక్కు (పతులు, ర్. శోభనములు _ చా, కొన్ని ! పతులు; 
శోభవంబు = కొన్ని (పతులు. 

1, సత్యముందయయు = ఊ. భు. చ. డ.బీ, లి, వెల్ళికాలమున్ _- వా; విన్వి ధంబునన్ _ “పెక్కు పతులు... 
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156. శా. ద్యూతవ్యాజమునకా సభాంగణమునన్ దుర్యోధనుం డట్లు దు 
౧ 

ర్నీతిం *గూరి యొనర్చి నట్టి యఘుముల్ నిష్కంప *థై. ర్యోన్నమ 
చ్చేతస్పారుండ వైన నీకొకనికిం జెల్లెక౯ సహింపంగ కివి 
ఖ్యాతయాంతులు లర ధార్మికులు నిక్కం బిట్టికే యివ్వరున్. 

157. ఊఉ. ఉల్లము “సత్యస ంయమము నూనినవా(డవు నీవు విక్రమం 

బొల్లిమిం గారవాధముల యుద్దతి య మ్మెయి( జెల్టెగాక యొం 

డెల్లను నేల నీదుమది నించుక కిన్స జనించినళ౯ా మహీ 

వల్లభ యప్ప రూపజటబె వారక వై_రికులంబు సర్వమున్. 

158. చ. వినుత భవన్ని!యోగ మను వేల యలంఘ్యము గాన యిమ్మెయికా 
ఘనభుజవీచివి భమవికాసము( జూపక నిళ్ళ్చగాక న 

జ్ఞననుత చూడ నీయనుజసాగరముల్ దఆితోడ విద్విష 

జ్ఞనలయకాలులై_ 2క కంగు సర్వజగంబులు నా కమింవంగన్. 

159. ఉ. అంధకవ్భష్టి భోజకుకురాన్వయభూపతు లెల్ల నీ'చెసకా 

బాంధవసౌవ్భాద| పవణయభ క్రి విశేషము లొప్ప నీమనో 

(గంధి యడంగం "జేయ 'నెనకంబునం బూనినవారు *1లోభమో 

హోంధులు ధార్తరాష్ట్రులు పొజనాధిప మారొనువారె వారలన్ . 

160. క. చతురంభోధిపరీత, ఉతితలసామాజ్యలమ్మీకిం బతివి జగ 

న్నుత నీవ "నీవు దలంచిన, నతిదుష్కూర మెందు లే దనర్గళమహిమన్ . 

156. 1. |గూరు డొనర్చినట్టి = ట. డ. ల. న; గూడి = ఆ, ఈ. ఊ. ఒ. ఓ. కనం. గు. 

యు. ద.. ల. ధ్రై ర్యోన్నతిన్ జేతః స్ఫారుడ = చా; ఛై ర్యోన్నమచ్చేత స్సారుడ - 

కొన్ని పతులు. శి. విఖ్యాతిం బొల్పగు ఛార్మికుల్ గలం యింకం పృథ్విలో 

నెవ్వరున్ - ఈ. ద. వీ. శ. ప; విఖ్యాతుల్ణ్దార్శ్మికు భిద్ధపుణ్యులును = డ, 

150... 1.-సశ్వసంళయము నొందిన _ చా; నత్యసమ్మతమునూనిన = కొన్ని (పతులు; సత్వ 
సంయమము నూనిన = స. కొన్ని (పతులు. 

158. 1. దేళక = ఒ న ల్ల, కడగి సర్వజగంబుల నా[కమింవవే = వా. కొన్ని (పతులు. 

159. 1. కామలోభాంధులు - చ.. లి, నయంబుమెయిన్ మనకుర్వి నిత్తురే = భ. గణ. 

160, 1. నీతలంవునకతి . ఓ. డ. 

Fara 
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161, వ, అనిన సంతసీల్లి కుంతీనందనుండు బేవకీనందనుతోడ "దేవా యెప్టాధంబున 

నైన నల్ఫావశిష్ట్రం బైన వనవాసకాలంబును నజ్ఞూశవ ర్లనంబును దీర్చి 

లోకనింద్యంబు గాని ప్మకమంబునం బగఅ జయింసంగో కెదము దీని నంతయు 

నిర్వహించుభారంబు నీయదియ నిన్ను శరణంబు సొచచ్చిన నూకుం బరమ 

శోభనంబులును సులభంబు లగుట నిశ్చయంబు గాణడె యనియె నప్పుడు. 

కృష్ణుండు నిజసమీపంబున నున్న పాంచాలిం జూచి యిట్లనియె. 

162. సీ, ేనీపుత్రు, లేవురు నీరజలోచన యదుకుమారులు( చారు ముదముతోడ 

ననుపమస్నేహసమాహితపహృాదయులై. కరిపహాయారో వహాణపరతం దగిలి 
యాడుచు వివిధళస్రా, (శ్రుషవయోగముల్ గలిచుచు నొండెల్ల 

నుజుచి యున్న 

వారు (పద్యుమ్నుండు వారికి దివ్యా(స్ర్రృ్రజాతంబు లెల్లను (బీతినొనంగెం 

ఆ. దన్వి యాసుభద తనపుత్రుకంచు నీ, తనయులందు. గూర్మిం దనరంజేయు 
నూజడిల్లు మింక నుజ్జ్వలోన్న తులం చెం, పారం గాల మనతి దూరమయ్యె, 

= మార్యండయండను మవోముని పొండవుల యొద్దవ వచ్చులి :- 

నం, 8. 180-89 

168. _వ.. అని యాశ్వాసించు'సమయంబునం బరమతపోవృద్దుం డయిన మార్కండే 
యుండు సనుదెంచినం గృమ్టండును జాండవులు నతని నెదుర్కొని యథో 
చిత విధులం బూజించిరి మునీందుండును |బక్యేకంబ వారి కుళలంబు లడిగ. 
దదనంతరంబ యందలి నాసీనులై యున్న యెడ. జాండవహి తార్థియై 

వనజోదరుం డమ్మునివరున కిట్లనియె. 

164. ఉ. పనును చాండునందనులు నిమ్ము నిముఖ్యులు 1నిపు లోకన 
Ga 

మ్మానిత వాక్య సదయిన- మంజుల వాగమృత| సవావాము౯ా 
'-... వీనులిదోయి నించుచును వేడుక. [గోలికొనంగ నాత్మలం 

బూ నెద మస్మదిప్సితము పూర్ణము సేయంగ న ప్ర మెమ్మెయిన్. 

162. 1. నీపుత్తుఏలిప్పుడు _ ఠ. డ, వీ. శ. వ. కొన్ని [వతులు. 2, విశేషముల్ చా. 
వీ. శ. ప, కొన్ని (పతులు; [పయోగముల్ _ కొన్ని (పతులు. 

168. 1. యవసరంబున. - కొన్ని [పతులు 

184... 1. నీవు - కొన్ని వతులు; సర్వ -ల. ౨. దోయిలించుచును యు, న; దోయి 
లింపుచును = డ. ' 

గ 



155. 

166. 

187. 

168. 

169. 
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వ. కావున. 

క, దేవనరదేవధరణిీ, దేవచరి[తములు భర్తృ దేవత లనయగా 

భూవినుత లయినసతుల( ప, భావము లెటీ(గింపు మోరి (బస్సుటములుగన్ . 

వ. ఆని యడుగుచున్న యెడ నారదుం !జే(గుకెంచిన నందు (వత్యుద్గతు 
లయి | వణమిల్లి యాతని కీనుచితనళ్కారంబులం (బీతునిం "జేసిన నమ్మవో 
మునిమార్కంజేయునిం జూచి క ఎప పాండవీ! పియార్థంబుగా। బరమపుణ్య 

కథాకథనం బొనరింతువు గాకయని పలికి వారల నామం[తణంబుసేసి 

ని జేచ్చం జనియం దదనంతరంబ ధర్ముతనయుండు మార్కండేయున 

కిట్లనియె. 

పీ కడగి ధర్మముతోడ నడచుచు నేమిట్లు దందడి దుఃఖంబు బొందుటయును 

నేపుననెప్పుడు పాపంబు సేయుచు ధృతరా ప్రజాలు సుఖోన్నతు లగుటయు. 

గని యివ్విపర్యయమునకు నేనూహింతు. వాయక నరు డిప్ప సేయుకర్థు 

మున ఫల మిందు. జొందునొ పరలోకంబునందు. బొందునొ యిందు 

! వందు. గనునొ 

ఆ. విశ్వక_ర్తమైన *యీశ్వరు(గానని, పురుషు. గర్భఫలము ిపొరయకున్నె 

'యొడలితోన. గృతము వెడలిపోవునొ యిది, దెలియవలయు నాకు 

వ. ఇంశయు చెటింగింప నీవ యర్లు ండ వనినం బరమజ్ఞాననిధి యైన య _త్తపోనిధి 

యతని కి టనియిం దొలి విధాత (పథమకల్పంబున నత్యంతనిర్శలంబులును 
వి య | 

ధర్మతం|తంబులును నైన శరీరంబులు సృృజియించె నట్టు పుట్టింపంబడిన యా 

మనుష్యులు మవహాన_త్వసంపన్నులు సత్య"వాదులు సత్యసంకల్పులు |బవ్మా 

భూతాత్ములు స్వచ్య ఏందజీవులునై_ 'దవయానంబుల వివారించుచు ననా 

167, 

168. 

1. డరుగుదెంచి - ఆ. ఇ. ఎ. ఐ. ఓ. ఘ.రు. లి. నుచిత పీఠంబున నుచితసత్కా 

రంబులం = వా; నుచిత సక్మారంబులం - చెక్కు (పతులు. ల, [పియహితార్జం- 

వా; వియార్థం = కొన్ని [వతులు. ' 

1. భొందుటయును యు. వీ. శ. శర. వమ.నూ, ల. యీశ్యరునిది కాని = ల; 

యిీాళ్వరునదికాని = ఈ. పష యీళశ్వరునకుగాక = క యీశ్వరునిన కాని అ వొ 

యీళశ్వరుగానని _ ఎ. ఏ. కీ, లొరయకున్నె-డ; బొందకున్నె = ఇ. గ. 
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లీ 

యాసంబున నధికఫలసిద్దిం బొందుచు ]సర్వధర్శష్ఞులై  నిగతమత్సరుళై 

బహుసహ।సనంశానుళై_ *బహుసహ ససంవత్సరా యుష్యులై వ ర్తిల్లు చుండి 

రంత గాలాంతరంబునం గామ క్రోధాదిగుణంబులు దమ్ముం బొందుటయు ' 

మాయా పవర్తనులై_ దేవతలచేత విడువంబడి యల్వాయువులు. నల్పబల 

శరీరనత్త్వులును దరిద్రులును ' నిష్ఫలారంషులును బహురోగపీడితులును - 
నా స్తీకులును నై యొండొరుల మెచ్చక దురితంబులు 'సెయుచుం దిర్య . 

గో్యోనులం బుట్టుచు నరకాగ్నులం కే గాంగుచు గతాగత| భమణంబుల 

*నలయం దొడంగి రిట్టు దిరుగుచున్న సంసారచ | కంబునందు. 

170. చ, మనుజులు పుణ్యపాపములు మానక "యిట్లొనరించుచుం దుదిం 

దనువు దొజంగి పోవునెడం దప్పదు నీడయనో లె: గర్భము 

వెనుకన యేంగి భూరిసుఖివిస్మ తియుం బటుదుఃఖదై న్యముం 

కేదనుక (గ౯జేయు (గమ్మఅంగ చాన యొనర్చ్భు ఉజ్బవంబు దేహికి౯ా. 

171. క. విను మనుజున శెవ్విధమున(, దనచేసిన సుక్ళతదుష్కృశంబులు 'సజయం 

దన కనుభవింపవ( బాలివి, తనువునెడుం గాని కరతతి సిడ దనభఘూా, 

172. వ. మజియు నొక్కనిదర్శ్భనంబు నెప్పెద. 

178. క. ఈలోకమ శేయగు. గాందణ, కాలోకమ కొందలకు నివాంబును బరమున్ 

మేలగు. గొందటి కధిపా, ఆయేలోకము లేదు 2వినవే యిల గొందణకున్. 

174. వ. అది యెట్లం"చని, 

189. 

10. 

172, 

. 173. 1. యును = ఒ. క. జ ఠ,న.నసూ, 

1. సర్వజ్ఞులై - వొంక. షమ; సర్వధర్శ్మజ్ఞులై = "పెక్కు ([వతులు. వీ, బవునవా న 
_ సంవత్సర = చెక్కు (పతులు; బహుసంవత్సర - వా. శి. వేగుచు, వెచ్చుచు - 

భిన్న(పతులు. శ, నవయం - క. 

1. యిందొనరించు - “పెక్కు (పతులు. 2, విచ్యుతియుం త, శ; విక్ళతియుం- 

డ; విన తియుం ౬ వా. కోన్ని (పతులు. శీ. దనరగఎ_-జా. 4, వరంబు -క, 

1. విశేవంబు మఘ. శ.వ.: 

లి సూవె._ వా; వినజె . నికు శ్రాపతులు. 



175. 

176, 

177. 

178. 

179. 
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చ. ధనములు సాల. గల్లి సతతంబును నిందియవాంఛ సల్పుచు౯ 

మ. 

ఉ, 

ఆ. 

వం 

మనమున నెన్న (డు౯ సుకృతమార్షము 1పొంతకుంబోక లోభ మో 

హినిహతబుద్దులె తిరుగునట్టిజనుల్ పరలోకసౌఖ్యముల్ 

గనుటకు నేర 3రిప్పటి పుఖంబులు మేలయి తోంచు చారికి౯. 

ఉపవాస వతసంతతాధ్యయన 'తీర్టోపాసనాదికియె 

క్రపరత్వంబునం చేసి మైహికము దుఃఖిపాయ మై పోవగా 

విపులానందము( బొంద. గలు దుది నావిర్భూతిభో గ కలో 

లుపబుద్ధిం జిరపుణ్యశీలురకు నాలోకంబునన్ భూవరా. 

ధర్మమ 'నల్పుచుం దగిలి ధర్మ పథంబునం చేసి యర్థముం 

చేర్మియు. గాంచి ధర్మవిధిం 2బెండిలియె |పజలక౯ా సృజించి స 

త్కర్మములం [బశ _న్తములుగా. (గతువుల్ శీవొనరించు సజ్జనుల్ 

ధర్మజ యిందు నందును ముదంబున. గాంతు రఖీష్టోసౌఖ్యముల్ . 

సత్యమును శమంబు శౌచంబు లేక నా, _స్తిక్యమును నిషిద్దసేవనంబు 

గలిగి తిరుగు దుష్ట్రగీకష్టజన శేణి, పొలియు నుభయలొకములకు. గాక 
శా 

ఇది మనుష్యుల కర్భగతిపకారంబు. 

175. 

176. 

177. 

178. 

1 ._ పొతున _ రు; పొంతను = ఉ. గ, డ.ల. శ వి నియత ఎ ఆ. ఉ. ఊ ప. 

ఒ. చ. రు. ఠ.డ.త; నివాత-వా, కొన్ని (పతులు. కి. రిక్కడి-వా.నం; రప్పటి=ల. 

l. నిత్యోపాసనాది [కియాత పితత్వంబున - ఈ; తీర్ణావాసనాది |క్రియెక పదత్వంబు- 

డ. 2, [పా_ప్తమై = ఇ. ఏ. క. గరు. త. 

లి, యేయోగయు కాన పసి పస శ్ర్తాః 

స్వాధ్యాయశీలాజరయ న్లిదేవోన్ 

జికేం[డియాభూతహి శే నివిష్టా 

సే పామసౌ నాయమరిఘ్నలోకః (1118688) 

1. పల్కుచుం = పెక్కు (పతులు. కాని, = గృహీతపాఠ మే మూలానుగుణము. 

9. బండియునె = మఘ. చ, ఎ. దనరించు = వా. కొన్ని (పతులు; వెనరించు -- 
య a 

ఆ. జర్లు. 4. నంపదల్ _ఊ. జొ. చ. స. 

కలువ అడ. 
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180. చ. 1జనవర మీరు దివ్యులరు సమ్మతి దేవహిశార్థ మిమ్మ షిన్ 

జననము నొందినారరు (పళ స్తపరా కమలీలం బేర్చి యిం 

క్ర నఖలశ | తునిర్మథనీకర్మ మొనర్చి మహీళ్ళరంబు దీ 

ర్చి నియతి. బెక్కుజన్నములు సేసి శేభజింతురు దేవభావమున్. 

ఎట మూర్జండాయండు భర్య డొన (జా వ్యాణ(వఖావంభ్యు సెవ్నులీ =. 

సం 3. 182-1 

181. వ. అనిన విని ధర్మనందనుండు (బాహ్మణ| పభావంబు వినవలతుం 'జెప్పవే 

యనిన మార్కండేయుం డిట్లని చెప్పం దొల్లి "హైవాయవంశోద్భవుం 
డైన *ధుంధుమారుం డనుకుమారుండు మృగయాసక్తుం డై వనంబునం. 

గుమ్మరువా' డొక్క యెడం దృణల తాగు ల మధ్యంబునం గృ ష్లాజినో_ త్ర 
రీయుం డయి యున్న వాని నొకవి [పు దవ్వులం గని మృగం బనీబుద్దిం 

జెసి యేసి డాయం జని శనిశ్చేతనుండై న యతనింజూచి యత్యంశ 

దుఃఖతుండయి పురంబునకుం బోయి నిజవంళవృద్దులెన పావాయుల కంత 

వృ త్తాంతంబునుం జెప్పి వారిం దోడ్కౌని వచ్చి యవ్వి పీక శేబరంబు 

నూపిన. 

162. శే, వారలదంటు వందురి వగచి యచటి, కదిసమీపంబునను దార్జ్యుండను 

మునిందు 

నాాళమంబున్న నయ్యెడ కరిగి కనిర్మి దేవమునిసిద్దలోక పతీమ్య దార్జ్యు- 

శీ 

180. 1. జననుత _ వా. సం. కొన్ని (వతులు; జనవర = పెక్కు (పతులు. 2. కర్మము 

లన్ జయశీల వృ త్తదీర్సి = స, శీ. వహింతురు ఆ, 

151. 1. మైవాయానాం కులకరో రాజా పరపురం జయః 

కుమారో రూవసంపన్నో మృగయాం వ్యచరదృలీ _ అని 
మాత్రమే మూలము 11-187-8. 2. సుకుమారుండను = కొన్ని (పతులు; 
దుందుమారుండను - ల. వీ వలీ మధ్యంబునం - పెక్కు [వతులు. 4. బుద్ది 
నేసి - కొన్ని పతులు. శ్. నిజళరళచ్ళిన్నుండయిన _ వా; నిశ్చేతనుండైన -- 
పెక్కు (పతులు. 6. శరిరంబు - భు. వీ. శ, వ 



183. 

184. 

189, 

186. 

187. 
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. కని భక్తి మొక్కుటయు న, య్యనఘు,డు దీవించి వారి కేకర్ణృమ్మగు పూ 
జనము లతొనరింస( బంచెం, దనశిష్యుల( బరమేనం శీత వతుండు దయన్ . 

. హైహయులు నమ్మునీం దునకు సాష్టాంగదండ| పణామంబు సేసి మహాత్మా 

యిక్కుమారుండు మృగయాస కుండ వచ్చి యింతకు మున్న యివ్వనంబున 

నొక్క భాహ్మణుం 1౫ ఫ్రాజినసంవృతు నతిశాంతుం బాపంబునం జేసి 

మృగం బనుబుద్ది నేసిన నతండు మృతుం డయ్యె నేము మహాపాతక 

దూషితుల మెతిమి గావున మీచేయుసత్కారంబుల కర్షులము గా మి 

ప్పాపంబున కెయ్యది నిమ్మ తీ యనిన నవ్వుచు. దార్జ్యుం డి ట్లనియె, 

. నిను డెన్న(డు మాయ్యాళమ, మున నెవ్వారలకు లేవు *భూరిభయవ్యా 

ధినిరోదమృత్యుదోషా, ద్య నేకోదుఃఖములు |తిజగదాళ్చర్యముగన్ . 

అని పలికి దనపుత్రు, నధికతపోబలసమన్వితుం జూపి, 

. ఈత. డగునె మీవాలకు, చేత నిహాతు. డైనవాండు సెప్పు డనుడు వా 

రాత(డ తమమును చూచిన, యాతం డగుటకు మహాద్భుతాత్మకులగుచు౯.. 

153. 

184. 

18b. 

187; 

1. కర్గ్యములగు పూజనము = ఉయు డ, వీ. శ, మ. 2&2. నంతత .ఠ. డ. 

కొన్ని “పతులు. ల. పరుండుదయన్ - వా. కొన్ని (ప్రతులు; [వ్రతుడుదగన్ _ ల; 

డ్రతుడుడయన్ - - కొన్ని (పతులు. 

1. గృష్టాజినావృతు-వా. కొన్ని [వతులు; గృష్టాజిన సంవృతు - కొన్ని (పతులు, 

[. వినమెన్నడు - డ. 2. మృత్యుభయ - ఇ. ప, దీనినిబట్టి 'ము,మృి లకు 

యతి. లి. రోగాద్యనేక = ఉ; బాధాద్యనేక = ఈ. ఐ. 4. దురితములు - ఊ.. 

ఎ, క. యు. ట; దోషంబులు - చెక్కు. (పతులు. 

1. ఇతండగు మీ కాలకుచే 

మృతు. డ బ్యునవాండు చెప్పుణాయనుడును వా 

రత(డు తమ మున్ను చూచిన 

యత డగుటకు నమ్మి మదిమవోద్భుత మనుచున్ ఎడ. 

ఇత(డామీబాలకుచే . 

హతుడ్రై చను వాడు సెప్పుడనుటయు వారా 

'యతనిన్ దమమును నూచిన 

యతండగుటకు నర్భు తాత్ము | లగుచు నలరుచున్ - ధ్ర. 

2, చూపిన = సం, 
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188. క. మృతు( డయి|కమ్మణ సంజీ, వితుండయ్యె నితండు కరము విస్మయ మీది భూ 

నుత యిట్టి మహిమక లిమికి( గత మెయ్యది యానతిమ్ము '-కారుణ్యమునకా, 

189. వ. అని యడిగినం దార్జ్యుం డి ట్లనియ. 

190. శా. ఆలస్యం భొకయింతలేదు శుచి యాహారంబు నిత్య కియా 

జాలం జేమజ మర్చనీయు లతిథుల్ సత్యంబ పల్క-౦ బడున్ 

1వేల శాంతియు (బహ్మచర్యమును నెమ్మిం చాలు మ్రాట నె 

కాలంబుం బటురోగమృత్యుభయశంకం బొందిమేమెన్న డున్ , 

191. వ. ఇది యస్మదీయ"|పభా వంబు ఫుకు. జి బాతకభయంబు వలవ దరుగుం డనినం. 

చార్జ్యు వీడ్కొాని మౌహయులు నిజనివాసంబులకుం జనిరి భరతవంళో త్తమ 

యిట్టిది |బాహ్మణ[పభావం బని మణీయు, మార్కంజేయుండు (బవ్మా 

క్షత స్వరూపనిదర్శనం బయినయొక్క-యితిహో స౦ంబు సెస్పిద ఏను మని 

1 
॥ 

ధర్మరా జున క్రి ట్రనియె, 

192. చ. వినుత చరి తుండ తి యనువి పవరుండు తపంబొానర్చ. గా 

1ననమున శేగుచుండి తననాతింగనుంగొని యిట్టనుం దపం 

బున కిదె యేను బూని వనభూమికిం *బోవుచు నున్న వా(డ నో 

వి \ “fF వనరుహినేేత నీవు నటవచ్చెదొ పుత్తులయొద్ద నుండెదో. 

183. 1. కారుణ్యనిధీ = వా. కొన్ని (పతులు; కారుణ్యమునన్ - కొన్ని (పతులు. 

190. 1. మేలా-గ, ట, వా మేల్లై -వీ. శ. ప. పెక్కు (పకులు, 2. మేమిమ్ము 

లన్ _ ఊ. ఒ. బొ. క. గ. చ. వీ. శ. ష; మేమెవ్పుడున్ - వా; మేమెన్నడున్ - 

కొన్ని (పతులు. 

191. |. (వభావమూలంబు = వా. కొన్ని (పతులు; (పభావంబు = ఆ, ఈ. ఐ. దొ. య. 

త దం. ల శాతకంబువలని భయంబువలవ - జ; _పాతకంబువలని కంకవలవ - 

ఘ. వీ. శ. వ; వబాశతకభయంబువలన _ వా. 

192. 1. వనమున కేగుచుండిన వల్ల భగన్గొని _ ఈ- ఐ. గ, జ. త, వీ. శ. మ. స్మ వన 

మున = వా. “పెక్కు (పతులు; ననమున = కొన్ని (పతులు, 2. చేగుచు - ఈ. 
ఐ.త. లీ, న్నేతి - వెక్కు (పతులు. 
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198 చ. అనుటయు భార్య యి ట్టనియె నక్కకు పుత్తుులకుం గుటుంబభా 

ఓరనియమవృత్తు లెల్లను దిరంబుగ6 చేయక యా[శమాంతరం 

బునకు మహాత్మ నీకు నిటు వొవుట ధర్మువు గాదు వైన్య భూ 
జనపతి యిచ్చునర్జులకు( జాలంగ నర్థము వేడు మవ్విభున్ . 

194. వ. అనినం గొండొక విచారించి భార్య పలుకులు ధర్మయు కంబు అగుటకు 

సంతసిల్లి యమ్మహాద్విజుం డప్పుడు చని యశ్వ మేధాధ్వరదీమషితుం డయి 

విపులకు నపారధనంబు లిచ్చుచున్న వై_న్యుంగని యాశీర్వాదపురస్సరం 

బుగా ని ట్టనియె. 

195. ఉ. నీవ విధాత విందుండవు నీవ సమ నజ నేళ్వరుండవున్ 

నీవ య శేషధర్మములు నీవ యెటుంగుదు నిన్ను6 బోలంగా 

నీవసుధాతలంబున "మహీశ్వరు లెవ్వరు లేరు సన్మునీం 

(దావలి యొప్పు నిన్ను. గొనియాడుం బరిస్పుటవాక్య *భంగులన్. 

196. చ. అనిపలుకంగ గౌెతమమవోముని యచ్చటనుండి యంతయు౯ 

విని కలుపించి యేల యిటు ¥పీశకున నోరజుగంగం (బేలె దీ 

జనపతియే విధాతయును కకుండు నీశుండు నర్ధకాంతి. వై 

మనమున ిశంకలేక యొకమానవు నింతనుతింప శేటికిన్, 

వాటి అ (తిగౌతయుల వరన్న్రర నంవాద్యు *= 

సం. 8. 1508 సేపే 

197. వ. అనుటయు నతి యిట్లనియె. 

198... 1. వనయగు వృ త్తియెల్లను (ధ్రువంబుగ - వా. కొన్ని (పతులు; రనియమ వృత్తు 
లెల్లను దిరంబుగ = వీ. శ* ష. కొన్ని (పతులు. 

195. 1. మహీశ్వర యెవ్వరు - వా. కొన్ని [పతులు మహేశ్వరులెవ్వరు - చెక్కు. 

[వతులు. ౨. పద్దతిన్ = ఘ.వీ. శ. వ. 

196. ' 1. వీకను - వా. కొన్ని (పతులు; వీకున = కొన్ని (పతులు, 2, సిగ్గు లేక న 

అ. ఉ. ఎ. రు, 
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198. ఉ. ఊజక మీజేనాజెదవు యు కమయు కము నాత్మంజూడంగా 

చేరవు సర్వలోకములు నిర్శలనీతిపరా[క్రమంబు లొ 

ప్పార(గ నేలి ధర్మముల కన్నిటికిం గుదురై వెలుంగు ఛా 

|తీరమణుండు మేటిగ *నుతింపంగ వేలడె నాకు నిమ్మెయిన్ . 

199. వ. అని 'తన్నా వేపించిన "గౌతముండు. 

200. ఆ. కలయీేనరలువచ్చి తలతెల్ల నై నంత(, జేసి నీకునెట్టు. చేరు నెటుక 
. జ్ఞానవృద్దు.డై న వానిమాటలు గదా, సభల "జల్లు నార్యజనుల కెక్కి... 

౨01. వ. అనితొడంగి యయ్యిరువురు మహానాదంబుగా "వివా దంబు "సేయుచుండం. 

గాళ్యపనామభేయుం డై న ముని సభాసదులై న మునులం జూచి వీరలివాదు ' 

మనచేత6 జక్కంబడదు సకలధర్మజ్ఞుం డయిన సనత్కుమారు నడుగుద మనిన 

నాసదస్యు లందటు సనత్కు_మారుపాలికిం జని యతి గొతముల వివాదంబు 

తెటంగాటింగించిన నతండు వారల కిట్టనియె. | 

909, ఉ. అతి నిజంబ పల్కె దగ నాతనివాక్యము ధర్మయు క్త మీ 
ఛాతి సమ_స్తముకా బృవహాదుద | గభుజ్మాగమునందు. దాల్బుస 

త్ల | తియుండెల్ల పొరలను గావను [బోవంబభుండు గావునకా 

శతునిషూదనుం డత(డు శ|కు(డు నీశ్వరుండుకా విధాతయున్. 

208. క. జనులకునెల్లను బూజ్యుండు, జనేపాలుం డతని మహిత శాసనమున స 

జ్ఞనులును మునులును సద్విధి జనువారలు గాక కడవరగేజన దెవ్వరికిన్ . 

198. 1. నాడెదవయు కము యు కము = ఈ. ఏ. చ. మ. ౨, నుతించుట = వా. కొన్ని 

(పతులు; నుతింపగ _ వీ. శ. ష. కొన్ని. -(వతులు. 

199. 1. యధిచేపించిన _ వా. ఇ. ఉ. ట; తన్నా చేపించిన - వీ. శ. వ. కొన్ని|పతులు. 

200. 1. నెరులు - చెక్కు (పతులు. 

901: 1. వాదంబు = వా. “పెక్కు (పతులు; వివాదంబు = ర. క. చ. జ 2. వివా 

దంబు = ఈ. ఐ, క. త. . 

202. 1. వారలనుగా నను[బోవ -ఇ. ఉ. ట. వా; వారలకుగావను[ బోవ - కొన్ని (పతులు. 

208. 1. నాయక్షుడతని = వీ. శ. వ. 2, వాక్యశాననమున సన. శీ. సజ్జనులును _ 

కొన్ని [వతులు. 4. జనదగదెపుడున్ _ ఊ. ఒ. ఓ. జౌ. గ, ద; జనగాదెపుడున్ = 
ఘు. వీ. శ. ష - డ్ 
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204. వ. తత్తియ[పభావంబేమనవచ్చు "విరాట్టున[మాట్టు విధిజితుండు సత్యమ 

నుండు యథాజీవుండు ధర్ముండు ననుభవ్య నామంబుల 2నిగమంబులు 

పార్థివుం గొనియాడు దొల్లి యధర్మంబునకు వెజిచి [బాహ్మాణులు నిజ 

“ శేజోబలంబులు క్ష తియులందు నికేపించిరి నాంటంగో అ (బావ్మ్యంబు 

వలన తృత్తంబు *వవ ర్రిల్లుచుండు [బహ్మవ త్ర్తంబులు పరస్పరసం[ళ 

యంబులు ఐలిగా వ ర్హింప నేరవు త,త్తి యుండు (బాహ్మణసంసేవనంబునం 

దేజోనిరూఢుండయి యాదిత్యుండు చీకంటి నడంచునట్లు డదురితంబుల 

నడంచు నట్లగుటం జేసి క్ష త్రియుండు సర్వాధికుం డగుట నిశ్చయం బనిన 

నమ్మును లందు! జని వె న్యునకు( ద|త్సకారం బంతయు నెఅింగించిన 

నాభూవరుం డ|తిం బూచి. 

205. క. నను నెల్లజనులకంశును, ఘనుండిని కొనియాడి తీవు కడునిజముగం 1గా 

వున నిదె [పీతుండనై_తిన్, గొను మిచ్చెద నీకుం 2నేను గోటిధనంబుల్. 

206. క. అని యిష్టధనములిచ్చినం గొని వచ్చి మునీశ్వరుండు గొడుకులకు( | బియం 

బున బంచి యిచ్చి యిమ్ములం, జనియె వనంబునకు ధర్మశసంహితబుద్దిన్ . 

207. వ. అనిచెప్పి మార్కం జేయుండు "పాండవేయునితో నిట్టను నరస్వతీగితయను 

నితిహోసంబు నసెప్పెద నందు విశిష్టధర్మంబు "లెణు6గనగు (6 దొల్లి తార్జ్యుం 

డను *మునివరుండు భారతి నారాధించిన నద్దేవి [(వత్యతంబగుటయు నిట్లని 

యడి7. FF 
అమా 

204, 

ది0ర, 

206. 

207. 

. 1. విరాట్సమాడ్యుథాజత్స ్వ రే తుసవాజిద్భ[భు నత్యయోని పురావిత్సత్యధర్శ 
[పవ ర్రకుండునను = వా; విరాట్టు న|మాట్టు విధిజితుండు సత్యమన్యుండు యథా 

జీవుండు ధరుండునను = కొన్ని (పతులు. 2. నాగమంబులు - వా. కొన్ని 

(పతులు; నిగమంబులు - కొన్ని [పతులు. . రి. క_త్త)ంబున _గ. చ. ట. వా. 
| శో / ల ఉర 1 ( ' వ వీ శ, మ; త్మతియులందు = కొన్ని (పతులు. 4, వర్ధిల్లు చుండు జ కొన్ని పతులు. 

. 1. కావున నీచెన వీతుడనై. కొను మిచ్చెద నీకు దనియకోటి ధనంబుల్-ఊ. జా. ట్ల 
ద. వా; కావున నిచెపీతుడ నై తిన్ గొను మిచ్చెద నీకు నేనుగోటిధనంబుల్ = పెక్కు 

(వతులు. ౨. కోటికోటి _ కొన్ని (పతులు. 

1. సంయుతబుద్దిన్ = అం ఎ. ఐ. జ. రు. న, 

1. పాండ వేయులతో = కొన్ని (పతులు, 2. మునీందుండు = "పెక్కు పతులు 
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908. క. పురుషున కెయ్యది ధర్మువు, పురుషుంోడెచ్దానం 2బరమ పుణ్యాత్శకు(డై. 

చిరపుణ్యగతులు వడయును, దిరముగ నిదియానతిమ్ము చేవీ నాకున్. 

209. వ. అనిన వానికి నప్పర మేశ్వరి యిట్లనియె. 

210. మ. ధృతి వేదంబులు నాలుగుం జదివి భూదేవుండు నానాధ్వర 

(వతు(డై యుండెడు నట్టిపుణ్యు. డమరావానంయునం దుండు ను 

న్నతవృ_త్త స్తనభార"మంథరమరున్నా రీపరీరంభసం 

భృత రోమాంచ *సమంచిశాంగు( డగుచుం బె క్కేండ్లు సం పీతితోన్ . 

211. సీ. మేలగు| కేపుతోం బాలు సాలంగం గల్గి లాలితంబగు తొలిచూలు మొదవు 

బాతభూతుండైన |కో|త్రియునకు నిచ్చు సదదులేచరితు. డమ్మొదవుమెన 

నెన్ని రోమములుండు నన్ని*వేలే(డులు సురలోకిసౌఖ్య విస్సురణనొందు 

భారంబునకు. జాలి భూరిసత్వాఢ్యమె బిరుదై నయెద్దు భూసురున కిచ్చి 

ఆ. నరుండు ధేనుదళక మిరవొంద నిచ్చిన, ఫలము వడయు *మజియు 
వలువ లొొనగి 

చం[దలోకమునకు శనం|పీతు(డై చను(, గనక మిచ్చి నాకమునకు నరుగు. 

౨19. క. కృత మతి'యె యేడే(డులు, కీపుతవహుఘృతమునను భీతి నొందించిన సు 

[వతు డేశేడు తరంబుల, పితరుల *గొని దివికి నేంగుం 'బెంపెసలారన్. 

208. 1. జెద్దానివలన _ జౌ. ద.ల. లి. .బరగు = ట, 

_ 209. 1. నతనికి = ఊ, ట. వా; వానికి = పెక్కు (పతులు. 

౨10. -_ 1. బంధుర _ బ., కొ; సుందర - ఎ. ఓ. 2. సమంచితాత్ముడగుచుం - ఈ. ఏఐ. 

త. లీ. బెక్కేళ్ళు - ఆ. ఈ. ఏ ఓ ర్లు. 

211. 1. చిత్తుడమ్మొడవు - ఉ. క, ౨. వేలేండ్లును - వా. కొన్ని (పతులు; వేలేడులు- 

వీ. శ. ష. కొన్ని [వతులు. లీ. మునను విస్ఫురణ - ఘ. $4. మంచి - ఇ. ఏ. 

ట. వా; పెక్కు (పతులు. 5. జనునతి (పీతుడై-ఘ. చ; జనువేడ్క తోడను = ఆ. బి. 

212, 1. నేజేడులు చాహుతవహు = అ. ఈ. ఐ. రు. త. శ; యె యేడేండ్లును ఘృత 

మున హుతవహుని = ఘ. ద. లి. హుతమున హుతవవొని - ఆ. చ. ల; ఘృత 

మునహుతవమాని ఖీతి - కొన్ని (పతులు; హుతమునహుతవవహానని |బీత కుని జేసిన -? 

స. కి. తోనరుగుదివికి బెంపెసలారన్ = అ. ఈ. ఎ. ఐ. క.రు.త.ను గొని 

దివికినరుగు = జ. 
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క. సతతంబును శుచియై దే, వతల( "బదీప్తాగ్ని యందు వదలక సంత 
ర్పితులుగ( చేసి పడయు 2నం, చితముగ గోలోకవాన చిరసౌఖ్యంబుల్ | 

. అగ్ని హో తం బన్మచదాత్శకం బని యెొజుంగుము నకల యజ్ఞ ౦బులందు. 
గల్గింపంబడు విశిష్ట దవ్యంబు లన్నియు 1మదీయంబు లేను *మవానీయంబై న 

యగ్ని హో తముఖరీబునం (బభవింతు నాత్మజ్ఞు లగు మహాత్ములకు నఖిల 
సంశయ చ్చేదంబు సంయుదు నన వరతస్వా ధ్యాయ ధాన (వతపరాయణు 
లై న తపోధను లెందెని *వీతళోకులై వనీయింతు రట్టిది మామకంజై న పరమ 
పదంబు వినుము [పచుర *మధుక్షీరతోయంబులును శర్క్మరావై కతంబులును 
"మాంసాపూప [పకరతీరంబులును బాయసనకర్ల మంబులు నెన 'యేజుల నేకంబు 

_లుత్చాదించి యిం దాగ్ని[ ప్రముఖు లైన కిది విజులకు( దృ్తీసేసి యజన 

10ర్టీలురు మత్సదంబుం | బాపింతు రని "చెప్పినా దార్జు్యుండు కృతాంజలియె. 

౨15. ఉ. అంబ నవాంబు జోజ్జ లకరాంబుజ శారదచం దచం[దికా 

డంబరచారుమూ ర్తి "| పకటస్పుటభూషణరత్న 2రో చిరా 
చుంబితదిగ్విభాగ (ళుతినూ క్తవివికృనిజ పభావ భా 

వాంబర వీథి వి శుతవిహోరి ననుం గృపం జూడు భారతీ. 

213. 

214, 

l. [దితిష్టూగ్ని యందు - అ. ఆ, ఈ. ఐ.ర్వు. త. 2. నంచితమతి _- క. జ; నంచి 
తముగ = మఘ. యు. ళ. 

వ 

1. మదీయాధీనంబు లేను _ ఆ. ద, వీ. శ, ష; మదీయంబులేను _ సెక్కు. (పతులు. 
మదీయంబులనేను - వా. 2. మహావీర్యంబులై న యగ్ని _ అ. ఈ. ఊ. ఎ. ఐ. 
ఘ. జ. రు.త. ద. శి. బు ననుభవింతు-చా; అగ్నిహో _తాదవామభ్యాగళాన్ని । 
వివర్ష భా౯ాం సంశయచ్చేద నాయ-అని మూలము; బున పథభవింతు. వెక్కు (పతులు, 
ఓ. విగత = వా. కొన్ని (పతులు; వీత - కొన్ని వతులు. 5. చరింతుర ట్టి - ఆ. 
శ, వమ; వర్తింతురట్టి -ట,. రీ. మధుర = సెక్కు. (పతులు. తన్యమూలాత్సరితః 
(ప్మనవన్ని మధూదక ప్మ్వనవణారమణ్యః = అని మూలము, 7. మాష్తాపూవ _ 
ఈ. త. వీ. శ. వ. “ఛానాపూపామాంనశాశాః నదా పాయసకర్షమాః” అని 
మూలము. “ధానాపూపారగాః పుణ్యాః అని యొక సంస్కృత (పతి. భం. పా. 
8. దిక్చాలకురకు బీతి - అ. ఈ. ఎ. ఐ. ర్లు. త. 9. వేసిన = ఎ. ప. ఐ. ఓ. ఓ. 
గ. త..ల; సేయు - శ. 10. శీలురు వెక్కండు అని - ఎ. ల. [వతులలో తప్ప 
తక్కిన అన్నిటియందును గలదు. కాని మూలమున దీని కాధారములేదు; శీలురు 
చెక్కేండ్లు = అని వా. ఇదియు నిరాధారమే. 11. చెప్పిన విని-కొన్ని (పతులు. 

1. వికచన్ఫుట = అని పెక్కు (పతులు. కాని - యతికుదురదు. 2. దీపికాచుంబిత- 
వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు; రోచిరా చుంబిత _ కొన్ని (పతులు. 
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216. వ. అని 'వినుతించి కృళార్జుండ య్యె *ననిన విని మృకండుపుత్రునకు పొండు 
పుత్రుం డిట్లనియె మునీం[దా వై వస్వతమను వె_త్రెజంగునం |బథావ 

సంపన్నుం డయ్యె( జెప్పవే యనిన మార్క-ండేయుం డిట్లనియె, 

౨17. క. విను చాతుసమన్వంతర, మున వై వస్వతు(డు పరమపుణ్యుండు దపసం 

బొనరించె నిరాహారత, ననుపమథై ర్యుండు 'దశనవా। స్రాబ్దంబుల్, 

218. ఆ. అనఘుం ఢడూర్ట్వ్ర బాహుం డ్రై యేక పాదంబు, నందు నిలిచి బదరికా శమమునం 

జలి ప మణీ (యు 'బెక్కు*సంవత్సరంబులు, తపము సకలబనులు ిదను నుతింవ, 

~ 9 మూర.ండోయుండు ధర్భురాజొనత వై వేన్నరతు ప తొంతొంటుయు బావ్టుటి ఖీ 

సం. 8-185-1 

219. వ. ఆవై వస్వతుం డొక్కనాండు గృతస్నానుం డయి జలాళయణీరంబున *నున్న 
1 యెడ నొక్కమత్స కంబు జలంబులదరికిం జనుడెంచి యిట్లనియె నయ్యా 

యేను గడు నల్ప మత్స క్రాంబ నగుటం జేసి బలవంత ంటు లగు జలచరంబులవలన 

నాకుం దద్దయు భయంబు గలిగియుండు నిమ్మడువు మవహోిమత్స ర 
సంకులంబు గావున *నపాయంబు వొందకుండ నన్నుద్దరించి యొండెడం 
బెట్ట వే యేను నీకు. (బత్యుపకారంబు 'సేయనోవుదు ననిన 'విస్మితుండై_ 
యతం డమ్మీను నె త్తికొనిపోయి యొక్కనూతియందు విడిచి దానిం బలు 

మాలు నరసికొని యుండె నదియును [గమంబునివర్డి ల్లి ఊమొక్కనా. 
డమ్మనువున కి ట్లనియె. 

216. 

217. 

218. 

919. 

1. సంస్తుతించి - వీ. శ. ష్య నుతించి - కొన్ని (పతులు, శి, నని చెప్పిన విని 
పాండు సుత్తుండు ముకళిత వాస్తుండై మునీందా = ట. వా. వీ, శ, ష; ననిన. 
వినిమృకండుపుత్తు నకు పాండుపుత్తు9ండి ట్లని యె మునీం|చా = కొన్ని (పతులు. 
లి, డతనికిట్లని యె - కొన్ని (వతులు. 

1. శతసవా[సొా .= ఆ, 

1. నంవత్సగంబులు నకలజనులు దన్ను నంస్తుతింప = కౌ. వీళవమ.నం లీ, దన్ను 
బొగడ . అ ఈ. ఊ. ఎ. త; నన్నుతింప _ ఘ. 

1. నున్నంత _ ట, వా. వీ. శ. ష; నున్నయెడ - చెక్కు [వతులు. &. బాధ 
యయ్యెడునని - వీ. శ. షమ. లి. మీనసంకులంబు - కొన్ని (పతులు. 4. నాకు 
నపాయంబు - అ, ఈ. ఎ, ఐ.యు,. శ. ర్. బెట్టిన నేను -వీశ.ష, 6 విసి 
తుండగుచు నతండమ్మీను- వెక్కు (పతులు. 7. వర్ధిల్లి యమ్మనువున కిట్టనియె - 
ఇ. ఆ. ఏ, ఓ. గ. ల. 7 ర 



220, 

221, 

వఏఐఐ. 

224. 
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. అనఘ నీపయత్నమున నాళరీరంబు, పొదలె నాకు నిందు మెదల నెడము 

సాల దట్టుగాన 2మేులగు నొండొక, మెడకు గాంచు. బొమ్మ; కడం నన్ను. 

. అనీన నతం డాజలచరంబు. గొని చని యొక్క చావియందు విడిచిన నడి 

యెప్పటియట్ల యక్క_జంబుగా. బొదలి తనకు 2ళాియందు నవకాశంబు 

పర్యా _ప్తం బగుటం జెప్పి యతనిచేత గంగమడువున విడువంబడి కాల 

|కమంబున నచ్చోటం దిరుగం బట్టు కచాలకున్న నమ్మనువున శకెణింగించిన 

నతం జ త్తికొనిపోయి సము[దంబున్ం బెట్టిన నది వాని కి ట్లనియె. 

. ఉపకారం బొనరించితి, కృపతో 1నాకిట్లు నీవుం గృతమతివై_ (ప 

త్ఫుపి కార ౦ బొనరించెద, . విపులగుణాభరణ తెలియ విను నాపలుకుళ్. 

. తడవు లే దింక "నిఖిలభూతములు ౧బళయ, మొందనున్నవి యిప్పు 
డొండొండపొంగి 

కలయ. బాటు బయోధు లు[గముగ6 బుణ్య= చరిత యిడియ మన్వంతర 

సంది యం|డు. 

. కావున నీవు దృఢర జ్ఞు!బంధురంబును 2సక్షల ధాన్యతండులక లితంబునుంగా 

నొక్కి పేరోడ గావించి స ప్పమునినహితుండవై దాని నెక్కి సము దంబు 

*ఉదరియందు నన్నుం దలంచునది యేనును ఘనళ్ళంగళోభితం బయిన రూపం 

220. 

22921. 

22లె. 

224, 

1. నిందునాకు - వా. శర. “పెక్కు (పతులు; నాకునిందు కొన్ని (పతులు. 

౨. మెలగంగ నొండొక ఎ చ. ద. |పాసయతి నియమభంగము మెలుగ = వా. 

వీ శ, షమ. కొన్ని (పతులు; మేలగు - కొన్ని (పతులు. 

l, ౫ కొనిపోయి - వా. శ. వ; గొనిచని కొన్ని (పతులు. 2.నవ్వాపి 

యందు _ వా. బాపియందు ౬ పెక్కు (పతులు. లే. గానక యమ్మనువున 

కెణీంగించిన నతం = వీ. శ. శర; వ. చాలకున్న న మ్మనువున కెరింగించిన నతం = 

చెక్కు (పతులు; చాలకున్ననతం - వా. 

1. నాకిట్లు నీవు - ఓ; నీవిట్టునాకు - చా; చెక్కు (ప్రతులు. 2. కారం బొనరిం 
ళం 

చెద - కొన్ని (పతులు; కార మునో "నర్బిద ౬ వా. కొ "న్ని (పతులు. 

1, నఖిల, సకల = అని భిన్న (పతులు. 

1. బంధనంబును - వా; బంధురంబును - గ. వీ. వష. 2. సకల ధనధాన్య సహి 

తంబును = వొ; సకల ఛాన్యతండులకలితంబును = వెక్కు (పతులు. వె పెద్ద 

యోడ _ కొన్ని (పతులు; యోడ = ఒ, వీ. శమ. 4. దరియందు _ ఒ.ర్వు. 
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బున బొడసూపి మీకు మే లొనరించెద నని యమ్మత్స్యంబు సనియె. 

వై వస్వతుండును దదు క్త పశారంబున *నోడ నిర్మించి స_ప్హముని "సహితం - 

బుగా( గృశారోవాణుండై. పయోధి దజియం దొడంగె నంత. 

లిలిలి, మ, మతి వె వస్వతుచేం దలంప(బడి యమ్ముత్స్య్యంబు దోంతెంచె నా 

యతశ్ళంగోన్నత మూ ర్తి నాత(డు( దదాజ్ఞూయత్తు. డై తచ్చిరో 

గతళ్ళంగాగమునం దగిల్బె నతిదీర్ధ్రంబై న పాళశంబు న 

ద్భుత వెగంబున నోడ నీడై నది యంభోశాశిమధ్యంబునన్ . 

౨౨6. వ. *తదనంతరంబ. ' 

297. సీ. గరునులు 'గడవంగం గదలి యల్లల్లన యొత్తుచు *నెడముల కను తరించి. 
వేడుక చేతులు విచ్చి యాడెడునట్లు లోలోర్శిపం కుల (గాలి (కాలి 

5 పచురవోసస్సూ ర్తి పచరించూీచాడ్పున నురు ఫేనరొ చులం 'దెరలు” గవిసి.. 

యురువడి వర్షిల్లుచున్న జలంబుచే( బొంగారి దెసలేెల్ల (మింగి కొనుచు. 

ఆ. |బబలవిలయశకాల కిపటురయబహుళ స, మీరీణాఘదుర్ని వార మగుచు 

ను[గభంగిగా. బయోనిధు లొక్కటం, బెల్లు రేగ జగము "లెల్ల ముంచె.... 
న 

f 

త. ల; దరిసి - చా. కొన్ని ప్రతులు, "5. మేలునేసెదనని - వీ. శ. షః మేలా. 

నర్చెదనని - కొన్ని (పతులు. 6. నోడ నిర్మించి సకలబీజంబులు సంగ్రహించి సప్త 

ముని = వా; నోడనిర్మించి సప్పముని - పెక్కు పతులు. 7. నమన్వితంబుగా =. 

కొన్ని (పతులు. 

226. 1. ఈ వచనము కొన్ని (వతులలో లేదు, 

22. . 1. గదలంగ = ఊ. ఘ.డ. 2. సిడముల నుత్తరించు = యే, లీ, నొ_త్తరించి —_ 

ఓ. జొ.క, 4. వీచి- వా. ళ. కొన్ని పతులు; విచ్చి - వీ. వ. కొన్ని(ప్రతులు. 

ర్, [ప్రమద - అ. జౌ. ట. ద. వా; (పచుర - సెక్కు (పతులు. రి. విధమున - 

వా. కొన్ని (పతులు; చాడ్చున - కొన్ని (పతులు. 7. గలిగి - వా; గవిసి -- 

చెక్కు (ప్రతులు. 8. బహుళతరాంతసమీర - చ. ల. _ $9. సంభ దుర్ని వార - 

శ. ష, కొన్ని [వతులు. .10. వెల్లివొడిచె - వా. కొన్ని (పతులు; లెల్లముంచె - 

వీ. ళ. ప. కొన్ని (పతులు. | 
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- ఇట్లు లోకం బెల్ల నేకార్డ వంబై_న నమ్మ త్స్యాంబు దబ్బ లాంతరంబున ననేక 

. సవా, సోవర్ష ౦బు లయ్యోడందిరుగుచు. బదంపడి య్పెనువెల్లి యల్లీ న 
u 

దిగిచి ఫోవందొడంగునెడం దుహినగిరిళ్ళంగసమీపంబున నయ్యూడ నిలిపి 

వారలతోడ. 

. ఈనగంబు శృంగంబున నిపుడు మీరు, గట్టు డియ్యోడ ననిన నక్షణమ వారు 
నట్ల చెసిరి నిను మమ్మహో దిళ్ళంగ, మనఘ నాౌబంధనంబన నవని(బరా. 

- మనుసహితులై న మునులం' గను(గొని, యమ్మీను గరము గారవమున ని 
టను [బళయంబున కీడునం జనకుండ6గ మీకు రత నలిపితి. గరుణక౯ా. 

. మునులార యేను విశ్వం, బునకుం బరమక_ర్తయగు పథుండ వాత్సల్యం 
బున మత్స న మైన రూపం, బున నిమ్మెయి నిన్ని చందములC జనవలసెక౯. 

1 

. మీరు నిర్భయులై చరియించునది మజియు నిమ్మునువును "దేవాసుర. 

మానుషంబై న జగం బఖిలంబును సృజీయించు మ|త్ససాదంబున నతనికి( 

బరమజ్ఞానోద యం బగు నని చెప్పి యయ్యాదిమత్స రం బద్భశ్యం బయ్యె వై వ 

స్వతుండును మఖియు నధికత పంబుసేసి సకలచరాచరభూతంబుల స్ఫజి 

యించిె. 

. పరమంబగు వై వస్వతు, శేచరితం బతిభ క్రివినినం జదివినను మహో 

దురితంబు లడంగు జిజనులకు, నిరవుగ సిద్దించు ననఘ యిహాపరనుఖముల్. 

. అనిన నమ్మేదినీశ్వరుం డమ్మునీశ్వరునకు. |బణతుండై యిట్లనియె. 

అ తి అచ 1 అగ అగ య జగ పర మెప్టికల్పుండవు ని, ర్భరభూరితపః [పథావపరిపూర్ణు(డ వ 

2చ్చెరువు భవన్మావోత్మ కము, సురమునిలోక పణామళోభితచరణా. 

వపు, 

231. 

వంది... 

288. 

235. 

1. సహస - కొన్ని (పతులలోలేదు. 2. సంవత్సరంబుల ౬ కొన్ని |వతులు. 

8. నడంగి పోవదొడంగు = ఐ, ర. త. వీ. శ, మ. 

1. అవాం, (పజాపతిర్భ ఏవ్మో మత్సరం నాధిగమ్యతే = అనిమూలము; యేను విశ్వం 

బునకు [|బథమక ర్త = కొన్ని పతులు. 

1. చరాచరంబుల - వా. కొన్ని (పతులు; చరాచర భూతంబుల = చెక్కు[వతులు. 

1. చరితంబనుర క్రి -ఇ.ఏ; చరితము కడు భక్తిశ. 2. నరులకు=అ.ఇ. ఒ.క.గ.చ.జ. 

1. |వబోధ - వా. చెక్కు |వ్రతులు; (ప్రభావ - ఆ. క, జ. వీ. శ,వ.. 2. చ్చెరు 
వగు భవన్మ వాత్వము - జొ, 
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286, క. *అడ౦ *నిభిలాండకోటియు(, 'జెడునప్పుడు. ిజైడక నీవు జీవించెద వే 

ర్పడ జగములు (గమ్మఅం గలి, గెడునవ్పుడు నూచెదపు వికృతిరహితు:డవై , 

ల8'. చ. తొడరి చరాచర పతతితో "జగమంతయు వార్చి దొట్టి న 

ప్పుడు లలితా బ్లపీఠమున ( బొల్చు చతుర్శుఖు బద్మ గర్భు( 'బెం 

పడర భజించి తీవు జగదాదిజుండైన (పభుండు నీయొడం 

గడు ననుర క్తుడై యొనంగెం గాదె మునీశ్వర యీ పభావమున్. 

238. క. జగముల నెల్లను (మిం గెడు, జగదంతకు మౌళి వామిచరణం నిడి "ఏ 

లగు రోగజరా *భరముం, దిగ విడువ6ంగ. జైల నీకు( (దథువనవినుశా, 
లు 

289. వ, సకలచరాచరోత్స త్తి స్థితి "విలయ (పకారంబులు నీకుం బెక్ళు.మాజులు 
(పత్యికంబులయి కానరీబడియుండు గావున నిన్నడి గెద భోకంబులు 

కవిలయశకాలంబున నెట్టిభంగి యగు ీనెటింగింపుమనిన మార్క,..౦'జేయుం 
డె ట్టనియె. 

=: మూర్యండయంయయ ధర్భురాజానవం (బికోయ (వకాలోంటు సెన pW s- 

సం. 8 180. 18 
940. నీ. శాళ్వతు నఖిలభూ తేశ్వరు నవ్యయు నాదిదేవునీ జగ దాదిజన్ను 

నాదిమ ధ్యాంతవిచ్ళే దవిదూరు నాళ్ళర్య కారణ “కర్మ ధుర్వు నజరు 

286. 1. ఎడలి - ఓ. స; ఈ పద్యమునకు ముందు 'అని మరియును అను వచనము ఆ. 
ఘ. ఠ. ళ ప. |పతులలో. గలదు. 2౨. యఖిలాండ కోటి - అ. ఈ. ఉ. ఐ, యు. 
త. వీ. స. లీ. జెడని (బతుకు జీవించెద = వెక్కు (పతులు. 

2937, 1. జగమింతయు = వా. సూ; జగమంతయు _ ఏ, ఐ. ఓ. క. జ. ట. త. లీ. శ. వ. 
,. 290. 1. చరణంబిడ బెల్లగు _ వా. ఏ. మ. కొన్ని (పతులు, 2. భరములదిగ _ 8. ఘ. 

చ, వీ. శ; భరములు దిగ - ఐ.ర్సు. త. తీ. 8. చెగ విడువగ _ వా. కొన్ని 
(ప్రతులు; దిగవిడువ - కొన్నిప్రతులు. 4, 'జెల్లు నీకు-కొన్ని ప్రతులు; నీళ చెల్లు - క. 

89... [. లయ (ఫకారంబులు = ఉ, ఏ, ఐ.క, గ. ఠ,త. ల. తంబై. - కొన్ని వ్రతులు. 
లీ. బడియెంగావున - అ, ఐ.జొ.యు.త,. శ (ప్రళయ ఎక. ఏఓ గ, రీ, నెట్లవి 
యగు - అ. ఈ.ఐ.జా.యు త. ర, నవ్విధంబెరింగింపు - అ. ఈ. ఐ, రు, త. 

240. 1. విభేధ _ అ. ఈ. ఏ.ఐ.క.ఘ. జరు త. ల్ల. కరు శార్య ధుర్యు = ఈ. 
ఐ. త. వీ. శ, వ, 

| 



241, వ. 

2492. ఆ. 

24కి. చ, 
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వెన్లీక్రిష సఖు (డును నీకు. | బెగడయునై_ వెలుగౌందుచున్న యీయలఘుపుణ్యు 

*లాలితదిర్హవి శాలసి కేమయ. గనక వర్ణాంబరు వనజనాభు 

. నిందనీలవర్హు నిం చాదినురగణ, వినుతు( గ్బృష్షుం గరము వినయ మొప్ప. 

దలచి యతని యాజ్ఞ తదల్రక్రొని యెజింగింతు, వినుము వరునతోడ 

మనుజనాథ. 

కృత | కెలా ద్వాపర కలి నామంబు లయిన యుగంబులు నాలుగును 

బం| డెండు వేల దివ్యవర్ష ౦బులం బర్యవసిత ౦బు లగు నియ్యుగంబులు నాలుగు 

నొక్క మహాయుగం బనం బరగు మహవోాయుగనసహ[ సపర్యంతం బైన 

కాలంబు (బహ్మకు 1దివసంబ నాబరగు దద్దివసావసానంబునందు కతవార్డి కం 

బైన యనావృష్టిదోషంబు (వవ రిల్లు నప్పుడు. 

న వ్రవాయు(డు మూ ర్రిసప్తకంేబు ధరించి, కరము వేండిమిగులు 
కరము లొప్ప 

నదనదీజలములు నుదధిజలంబులు. వీల్చి జగముి లెల్ల | జేల్చుం గడంగి. 

దినకరేతిగ్భ కేజము (పదీ ప్త్రహుతాళను6 డై యుగాంతనం 

జనితమపోసమీరణవళంబున. "బేర్చి నగ వజంబుతో 

మనుజులతోడ నిర్ణరసమాజముతోడ భుజంగపం _క్తితో 

దనుజులతో జగత్ర్రయము దళ్ష ణమాతనొనర్చు నీటుగన్. 

కీ. గురుడు నీకిష్ట సఖుడును (బెగ్గడ - వా. కొన్ని (పతులు; నీకిష్ట నఖుడును నీకు 

(బెగ్గడ = ఐవక్కు (పతులు. 4, లాలి తాంభో జదీర్హ = జన్ 5. దలనిడి ఇ. ఈ. ఊ. 

ఎ. ట. ద. వా; దలకొని = కొన్ని (పతులు. 

241. 

242. 

Ll. నొక్క దినంబనంబడు - వా; దివసంబనాబరగు = పెక్కు (పతులు. 

1. దినకరైర్లీవె స్సప్తభిః = ఆని మూలము; బొగిదాల్చి _ వా. కొన్ని [పతులు 

బుధరించి - ఈ. ఐ. జా. చ. త. వీ. శ.ష. ౨. లెల్ల నేర్చుగడగి = ఆ. [పాసయతి 

నియమ భంగము. 

248. 1. త్మీవతేజమునదీప్త - వీ. శ.మ. 2 మ్యాతన జేయునీజుగన్ - ఎ. జ. యు, 

ల; మా(తన నేర్చునీజుగాన్ -- జౌ. స. 
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౨44. వ. తదనంతరంబ. 

౨45. మ. సితపీతారుణ నీల ఏసింగరుచులై. జీస్ని గ్లంబులై_ యుద్యతా 

.. 3యతవిద్యు న్లైలితంబు లై ఓఘునగి రీం దొాకారథోరంబు లై 

తతనిర్హాత కనిపాతఖీమభిదుర ధ్వానంబులై_ సంగతో 

ద్దుతసంవ_రవలాహకంబులు వినం దోం3ంచు గిగ్భిత్తులస్ , 

246. ఊఉ. "వెల్లున( గూలు తజ్జలము పెక్కు-.వ నొక్కట నమ్ము హానలం 

బెల్లను నాటిపోవు( బృథిపిశ్వర 'చయేుజులు నబ్బులుస్ "వసం 

దొల్లి టియట్ల నిండు. బటుతోయద సంఘము అంతం భోకొ గ 

ర్దిల్లుచు వెండియుం గురియుం జితముగా(గ న 'సేకళ*లముల్ . 

౨47. శా. ధారాపాతనితాంత వేగమున నిద్రా తీతలం వాతం 

శై రూపేది మునుంగు. దోయములలో *“నశ్యంతగంభీర వాః 
పూరం బంతయు కిముం చిమించుటయు దిగ్ఫూమీనభో గభా గముల్ . 

వే రూపింప(గ రాకయుండ *దమముల్ వేష్టించుం. దైఏలోళ్యముక. 

248.. తే. అంతం బర మేస్టిచోదిత మైన యొక్క, మారుతము నలిేంగి దుర్వార భంగి 
విలయకాలవిశ్ళంఖల 2వివలవారి, ధరచయంబుల నెల్లను కినిరియ నడంచు. 

సబ్బు 

నటనని అనని wand wow 

245. 1. పింగళరుచి స్నిగ్గంబులై - అ;  పింగళరుచుల్స్నిగ్గం - ఎ. ఏ; హీంగుల 
రుచుల్ - స, 2. శీ ఘోల్ల నద్విద్యుతా -. అ. ఐ. రు, ట, త; స్నిగ్గోల్లి సద్యి 

ద్యుతా -క, జ. 9. యతశేఖాంకములై మవోగజగిరీం్య దా - స; యతశేఖాంక 
మునై -- వా. కొన్ని (పతులు; యతవిద్యుల్ల లితంబు లై_ - వీ. శ, కొన్ని [వతులు. _ 

4, సురగజేం[చాకార యు జ, ట; సుగకరీం|దాకార - ఈ, ఐ, త; గజగిరీందా జ్. 

వా. కొన్ని (ప్రతులు; ఘనగిరీం[చా - వీ. శ. కొన్ని (పతులు, శ. విభాత -ఐ. త. 

246. 1. వెలుగ బారు _ ఫీ, శ, షు; చెల్టునగూరు జాన; చెల్లునగూలు _ వా. కొన్ని 

(పతులు. 2, పెల్లున - 9. ఉ. ఏ, ఏఐ. నం; "పెక్కున . వా. కొన్ని (పతులు; 

"వెక్కువ - చెక్కు (పతులు. 

247. 1. వాన్లతందై _ ఘమ. చ; జావాతంబై. - ఆ. ఐ. గ. జ. త. క, బీ. నతమ్యుగ- 
om ఘః చ, డ. -లె. ముంచుముంచుటయు - శ; ముంచెముంచుటయు థు; ముంచి. 

నించుటయు -_ ఈ. 4. దమముద్వేగించు ౨ ఆ. 

2408. 1. చోదితంబై న - ఏ. జౌ. క. ద. 2. విలయవారి - ఓ. 8. విరియజేయు - 
వా; విరియనడచు _ వీ, శ. వ. "పెక్కు (వతులు. 
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౨49. క. ఆమారుతంబు (గోలి పి తామహు6 డెంతయును ఘోరతర మగు సలిల 
సోమంబునందు నడుమం, చామరె నిదురవోవుం దదయు నెమ్మి. 

రా డి క 

250. వ. ఇట్టి 'కల్పాంతంబు ల నేకంబులు ననియె నింకం గానున్నవి యనేకంబులు 
£2లిన్సు మతీతక ల్వ్పాంతసమయంబున నేను * బబలాంధకార బున *జేచనయుం 
గానక యొక గాండన “'యత్యంత భయాతురుండ నగుచుం జెద్దకాలంబు 
పరి|భమించుచుండ నొక్కాతటి నయ్యుదక మధ్యంబున నత్యున్నతం బయిన 
వటభూరుహాంబు గానంబడి యె మజియుః. దదియపర్డ పర్యంకంబునందు. 

21. క. కమనీయ జలదవర్లుని, హిమకరబింబాస్యు నుద్యదిన తేజు (బమో 
దమునం *ేబవళించువానిం, గుమారు నొక్కరునిం గుసుమకోమలు. గంటిన్. 

బి52. వ. కని విస్మితుండనై_ యాత్మగతంబున, 

లల. క, లోకంబులు దెగటారంగ, నేకార్లవమైన యిచట నిజ్బాలు( 1డొకం 
*డేకతమున ని|ద్రించుచు, నేకతమున నున్న వాండొ యెవ్వాండగునో. 

294. తే. అని తలంచు నల్లన యక్కుమారు. జేరంబోయిన నాతండు సితనరోజు 
రేఖ దలకొన(౮గా శనలరించెం పన్ను, లవధరించెను నను లోలచనాంచలమ్వు 

వరల. వ. తదనంతరంబ గంభీరమధుర!న్వరంబున నిట్లనియె నయ్యా నిన్ను నతి 
(శౌంతుంగా నెటింగితిం గొండెకసపు వి|శ్రమింపవల'శేని నవకాళం లిచ్చెద 
నాశరీరంబు [ప వేశించి నుఖంబున శయనింపు మని తనివదనంబు వివ 
తంబుగా౭ చేసిన నేనును బలాత్కార కతి ప్రుండునుంబో లె బరవకుండ నై 

తస్మార్గంబున నతని యుదరంబు (దివేశించి యందు. 

250. 1. కల్పాంతరంబు - ఇ. ఊ. గ. రు. ఠఈ. శ. ల, వినుము తత్కల్పాంత - ఆ.క; 
గలవు విను ఎ. వ. జ. యు. లి (వబల జలాంధ కారంబున = ఇ. ఉ. ఎ. వు; 

ర్లు. 4. నెద్దియుంగానక = జ. ద, వీ. శ. వ నెద్గెన = డి. ఏ. ఐఏ. ఓ. డు. 

- 5. యొక్కరుండ - ఒ చ. జ. డ. ల 

251. 1. శయనించు = ఆ. డీ; [బభవించు = క. గ; బివడించు జ. ఠ. 

258. 1. డితండే - అ. ఎ.యు. వీ. శ. 2. జేకతమయున్నవా డితడేకతమున _ ఆ. 
ఆ. బౌ. జ. ల; డేకతమయున్న వా డితడెేకీభావంబొ తలపనెవ్వాడగునో _ శ 

254. 1. నలరించెనాగనవధ = త. &. నన్నునాదరించెను . ఒ క 

255. 1. నస్వనంబున - ఆ. ఈ. ఐ. క. శం షమ. 2. వదన గవ్వారంబు = ఎ. ల. తి. నీమీప్త 

శరీరుండునుంబోలె _- వా; కిప్తుండునుంబోలె _ చెక్కు. [వతులు, 
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256. 

257. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

సీ గంగాదినదులతో. గనక శె లాదిభూధరములతో సము దములతోడ 

వివిధ'పట్టణ జీనవద్వీపవర్ష ములతో బహుకర్మరతు లైన | పజలతోడ 
బటి మృగవ్యాళ పశు సంఘములతోడ( దద్దయు నొప్పారు శఛాళతిం గంటి 
సూశ్వేందుశార కాజ్యో తిరుజ్జ ల మైన గగనంబు. బవనమార్శములు6 గంటి 

శే. శ కోయమవరుణాది నిర్ణరసమేత, మైన నాకంబు గంటి మహాహియత 
రాక్షసానురవి ద్యాధర| పముఖులం, గంటి 6వే యిల నకలలోకములు. గంటి. 

. అరుదుగ నమ్మహోత్ముని మవోజఠరాంతరభూమి నూటు వ 
త్సరముల యంతకాలము వనం బి (తిమ్మరితిం గడంగి య 
స్పరుసున నెందు. గాల్లొనంగం వేబట్టదు చిత్తము ఖీతి *మీఆఅం ద 
త్పరమతి నంత *నక్కపట బాలుకీసదంబులు సంస్మృరించిలిన్. 

255. వ. ఇట్లు శరణ్యవ రేణ్యుం డైన కారుణ్యనిధి నద్దేవుం దలంచుచుండ 'నతండు 
నన్నుం దనవదనానిలవేగంబునం జేసి వెలువరించెినంత నిప్పటియ ట్లమ్మవో 
వటవిటపిశయనుం డై న యచబ్బాలు నాలోకించితి నంత. 

259. క. నను. గను(గాని యెలనవ్వునం దనవదనము వింతచెన్ను వలకొనంగా నీ. 

స్లను నవ్చాలుండు వి శ్రమ, మొనరించితె యనఘ యస్మృదుదరములోనకా. 
౨60. వ. అనిన నేనును సం్యభమంబున నతనిం జేర నరిగి కెందామరేకులం బెగడు. 

నంగుళంబులు గలిగి తరుణకినలయ నుకుమారంబు లయిన తచ్చరణకమ - 
లంబులు శిరంబునం జేర్చి "దేవా దేవర వసాదంబున నత్యాళ్చర్య కారణం 
చన సకలచరాచరభూతప్రపంచంబు. జూచితి భవదీయమాయా* సభా 
వంబు భావింప నేరకున్న వాండ. 

బి57, 

258. 

260. 

1. పత్తన = వా; పట్టణ - కొన్ని (పతులు. ౨, నవద్వివ - ఇ. ఉ. ఎ. ఏ. శ; 
వనద్వీప _ వా. వ. క"న్ని (పతులు. 8. ధరణి -ఐ. గ. 4. వరుణయమాది- 
వా. వీ. శ. వ; యమవరుణాది _ “పెక్కు. ప్రతులు. ర. రాతసాదిత్య - ఉ. 
6. వెలయంగసకల _ గ. 

1. వెపంబడి = ఎ. ల; పదంపడి - ఏ. ట, ద, శ; వళంరడి - ఠ; ముదయిన న; 
పదంపడి (కుమ్మరుచుండి యుండియ.-ట. 2. బట్టక-ఘ. చ. లీ.మీరె _ అ. ఊ. వ, 
ఓగ.ట.ల. 4, నక్క డను-ఘ, 5. మనంబున సన్ను శించితిన్ బా; మనంబున = ట. 

1. నతండు _ కొన్ని ప్రతులలో లేదు. లి, నప్పుడెప్పటియట్ల _ కొన్ని పతులు. 
వీ శ్ట, ష, కొన్ని (పతులు. 

1. నమంబులయిన _ అ.. 
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బిగ]. శా. ఈ యేశార్డ వ పీ వటతితిరుపాం వీ పర పర్యంక మి 

మై యొప్పారుచు నుండగా నుదరభా.గ కప దేళంబునం 

దీ యీ రేడుజ గంబులులా *మలంగంగా 2నిట్టున్న బాలత్వ మే 

నేయందంబున నిశ్చయించి నుఖనై యేపారుదుం జెప్ప వే. 

262. క. నాదైనయా|శితత్వము, నీదగుచి_త్తమున గలిమి నియతమ యేనిన్ 

సాదరఫణితుల నన్నవ, సాదితేస మో్మోహుంగాం కీఐబసాదింపందగున్ . 

_ఎ నారాయణుడు మూర్టండాయనవం దశగ/వథ్రావందు. నెవ్నుడు ౨ 

సం. 9 _ 187.1 

268. క. అని యేను వే(డికొనుటయు, ఘనతరకరుణారసానుక లితవృదయుడై_ 

తనదివ్యమహిమ కేయిట్లని, వనజాకుండు *సెప్పె గారవంబున నాకున్. 

964. ఆ. అనఘ చేవతలును మునులును నాదైన, మహిమ చెలియలేరు మహితబుద్ది 

నతులవుణ్యమతివి పితృభ క్తుండవుగాన, యెలమి నీకు6 'జప్పవలనె6 దెలియ. 

965, క. నారముేలందురు జలముల, నారయ నారములు నాకు నయనంబగుటకా 

నారాయణి. డను పేర న, పారనిగమఫణితులందు. బరగుదు. బేర్మిన్ . 

266. తే. అట్టి నారాయణాఖ్యుండ నై న నేను, శాళ్వతుండనై. (పభుండనై_ సకలజగము 

లోలి. బుట్టింతు. జాలింతు నుచితవేళ, సంవారింతు( జిదానంద శాలినగుచు. 

261. 1. వెలుగగా - ఆ. వ. గ.యు. ఠ. ద. వీ శ. &8. నీయున్న - ఏ 

262. క్షే, నిర్మోవుగా = అఆ. 2, (వసాదింపుతగన్ = వొ; (బసాదింపుదయన్ - ఇ. ఈ. 

ఎ. వ. ఐ. ఒ. కనం; యు. వీ. (బసాదింపదగున్ = ఉద బె. గ. చ.ద. శ. వష. 

లకక. 1. మిట్టని - వ. ఐ. త;నిట్లని - డ.ల, 2. వాకు గారవంబున బెప్పెన్ = 
౧m 

కొన్ని (వత్తులు. 

265, క్షే లండు జలము లింపారగ - వా; లందురు జలముల నారయ _ ల. 

266. 1. లీల ౬ ఈ. ఎ. ఐ. జొ. ఘ.ర్వు. త. 
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267. మ తకోకిలము. 

అంబుజానను( డిం|దు( డీశ్ళరుం డంతకుండు ధ నేశ్వరుం 

డంబుధీశుండు లోనుగా సుర లస్మ దాకృతు లుర్వి పా 

దంబు లగ్ని ముఖంబు సూర్యసుధాకోరుల్ నయనంబు లీ 

యంబరంబు *ళిరంబుగా నిటు లద్భు తాకృతి నుండుదున్ . 

౨688. చ, అతులితదషిణాన్వితమహాధ్వరసంఘము శే నొనర్చితిం 
జతుర 1మనీషితా పచుర సౌఖ్యులు భూసురముఖ్యు లంచిత 

[వతులు మహీపతుల్ సుగుణివంతులు వైశ్యులు భక్తి నన్ను సం 

తతమును గొల్లు రీతి నుచా త్తీమహా[ కతుకర్మశీలులై . 

269. చ, విలయపయోధిమగ్న మగు విశ్వమహీవలయంబు. దొల్లి యే 

నలఘువరావావి|గహు(డనై వెస నెత్తితి శేషమూర్తినై_ 

లలితఫణాసవా సక ము లావున చాలు నశేషధా]| తియుకా 

జలనిధి నిమ్నగా జగ లసన్నగరీ వనమండలంబుతోన్. 

270. క. బాడబదహాను(డనై వడి, నేడుసము|దముల జలము లే. [గోలుదు నీ 

"రేడుజగంబులు విలయముం గూడెడునెడం దజ్జలంబు .గొనకొని విడుతున్ 

21. చ. వదన భుజోరు!పాదముల వ ర్ల చతుష్టయము౯ యుగాదియం 

దొదవ సృజింతు బుగ్యజుషసూ కులు సామము నయ్యధ ర్వ ముకా 

విదితముగా మదీయముఖవీథుల నుద్భవమొందు నన్ని యుం 

దుదిం బరివ_రన| క్రమవిధూతములై నను( జేరు గమ్మటణన్. 

267. 1. శరీర మేనిటుల = ఆ. ఇ. ఉ. ఊ. ఏ. ఒ. ఓ. జొ. గ.భఘు చ. ద. వీ. శ. వ. 

265. 1. మనీషిత (ప్రచుర - వెక్కు ప్రతులు, 2. వశ్యులు = చాః వర్యులు - ఆ. చ. 

రు, ద; వంతులు - ఇ. ఏ. ఓ. గ.ఘ. కీ. మవోళమ కర్మ = ఈ. ఐ.యు: త, 

మవో[వత కర్మ = క్, 

269. 1. జలధి వలగ్నగానగ = కళ.ము 2. నకల సన్నగరీ = ఆ, ఉ, ఘ.ఠ; నవల 

సల్ఫవలీ విపినాంతరంబులన్  ట. 

2T1, 1. పాదయుగ (2) = ఆనం. 



2/ఐ, 

27కి. 

274. 

275, 

276. 

277, 
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. అనహాంకృతు 'ల|కోధను, లననూయులు సంగరహితు ల ధ్యాత్మవిదుల్ 

నీనత్యాత్మకులు మహో, మునులు ననుం గొల్లు శెపుడు మోజూ వేతన్. 

అభిలనకు[తతారా|గ హములు గగన, పవన దిళలును మత్స్య 

రూపములు వినవ 

సకలరత్నాకరంబులు శయ్యగాంగ, 'నిత్యసుఖలీలమై శయనింతు నేను, 

. దానము "సత్యంబు తపో, జ్ఞానాహింన అనం బరగు సాత్తికగుణ సం 

తానము( గామ కోధా, జ్ఞా జూనంబులు మన్మయములు సంయమివర్యా. 

. విను మింకం 'బెక్కుమాటలం బనియేటికి జగమునందు. |ఐకటితముగ( గ 

లినయదియు 1చేనలేనిది యును నేన సునిశ్చితముగ నూహింపు మెదన్. 

. ఎప్పుడు ధర్మవోని యగు నెప్పు డధర్మము మీటు( |గూరుశై. 
యెప్పుడు గై_త్యు లుబ్బుదురు హీనతం బొందుదు శెప్పు వేల్పు లే 

నప్పుడు సత్కులీనులగ్భహంబుల నుద్భవ మొంది లీలమై 

నెప్పటియట్ల నిల్పుదు సురేం|దుల నంచితధర్మ పద్ద తి౯, 

॥ సితర_కనీలపీత, ద్యు తివిలసిత రూపముల జతుర్యుగముల నే 

2నతిధ్భతి( కిరియించి సమం, చితధర్మస్థాపనంబు "నీయుదు ననమఘమా, 

డర్, 

వ. 

1 సత్త్వాత్మకులు = వా. శ.ష కొన్ని (పతులు; సత్య్యాత్మకులు = కొన్ని (పతులు. 

1. నిష ౬. ఠః 
ట 

1. సత్యమును _ కొన్ని (పతులు. 2. [కోధవిధానములును మన్మనోవిధము 

మునివర్యా = అ. ఘు, 

1. లేని యదియును నొనరంగ నేనని మనమున నూహింపు తగన్ = వా. కొన్ని 

(పతులు; నేన లేనిదియును నేన నునిశ్చితముగ నూహింపు మెదన్ = కొన్ని (పతులు. 

1. వీత నీల = కొన్ని (పతులు. వి గృతమతి = వా. పెక్కు (పతులు; నతిధృతి- 

శేష. లి. జరియింతు - ఈ, వబ, రు. త. 
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౨78. మ త్తకోకిలము. 

కాలచక్రము నిర్వికల్పము గాంగ ఓనేననయింతు ను 
టె? 

న్మీలితకమవి [క మైక సమృద్ది నై లయవి కియా 

వేళ నింతయు సంహారింతు. (బవృద్ధ యోగబలోల్లన 

త్యాలరూపము దాల్చి దుర్వహగర్వ శీనిర్వహాబుడ్జినై_. 

నాతెజం గంతయు నిప్పుడు, "చేతోముద మొదవ నీకు జెప్పి తిం |దిజగ 

ద్రాతయగు పితామహుండు ము,జాతుండు.నా యెడల. జక్క *నగబాలు సుమీ, 

నారాయణాభిధానుండ నైన "యేను -జాలరూసనంబున శంఖచ।|క “ గదాధ 

రుండనై. యేకార్జవంబునందు మహాయు గసహా స్రినమ మయం బయిన 

కాలంబున యోగనిడ్రా పరవళుండనై_ యుండుదు నిట్టి'దారుణక ల్వాంశంబు 

సూచి నీవు ఖీతుండ వసు శుటింగి నీవలనియను | గవాంబున *నాత్శ్మగు_ప్థంబు 

లైన సకలలోకంబులు క్గనునట్టి తెజంగులీ గావించితి నీవింక "నిళ్ళంక వృాద 

యుండవయి వలసినయెడం జరియింపుము ముదీయనాభికమలకర్ణి కాళయ 

నుంకీడయి యున్న చతురాననుండు మేల్క-ని సృృజియించు*లోకంబు 

లేర్పడం జూ చెదనని యానతిచ్చి యద్దేవుం౧డచ్చోటన యంత ర్మితుండయ్యు. 

నత్యంతపిచి తంబై న యీవృత్రాంతంపేబు నాకు ననుభవగోచరంబై న యది, 

శవా 

279. క, 

280. వ. 

278, 

279. 

280. 

_ _గనునట్టి = వా. వీ. శ, 

1. నేనొనరింతును-వా. కొన్ని వతులు; నే ననయింతును - ఉ. ఎ. ఒ. క, చ. 

"జ, రు; నే నవహింతును - ఆ.ల. కాలచక్రం నయా మ్యేకో - అని మూలము 

1119284. 2. సమృద్దిమై - ఈ. ఉ. ఊ, ఎ. ఐ. ఘ. జరు. త, 5. ధూర్యహా-. 

ఈ, ఐ. ఓ. త. 

1. చేతోమోదమున - ఇ. ఈ.ఏ.ఐ.త.ల. 2&2. నగమని కనుమీ - వా. కొన్ని 

(ప్రతులు; సగమనుకొనుమీ = డ; సగభాలుసుమీ - వీ. ళ. వ. కొన్ని [వతులు, 

1. యునీచాల = ఈ. ఐ. బి, మయం బైన = కొన్ని (పతులు; సమయం్యబెన =. 

వ. చ. ద. శ. శి పరుండనై - ఓ. జ. ర్వ; వివళుండనై - ఈ, ఎ. ఐ. యు. త. 
4, నా యాక్ళన్యత్తం - మ శ. వ; స్వాత్మాంగ గుష్తంబు - డ, ర్, నీకుం 

6. గా చరిఆిచితి = చెక్కు. (పతులు, 7, నిర్విళంక = 

_ కొన్ని (పతులు, 8. డయిన - సెక్కు (పతులు, లి. లోకంబు లెల్ల నివష్వుజేర్పుడం = 

ఈ, ఎ. ఐ. త. 

౨ తర్చితుం _- కొన్ని (వతులు. 11. "బు నాకు 

10. డంతట నంతద్దితుం - వా. వీ. శ. వః డచ్చోటనయం 

న "పెక్కు. (పతులు; బంతయుం .. 

నాకు ౬ వా. వీ. శ, ష 
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281. శా. 'నాకమై్మ( బొడసూవెం చాను గృపతో 2నాకందు నేండియ్యెడళ 
నీకు౯ గాదిలిచుట్టమె సచివుండై నెయ్యంబుమై నున్న పు 
ణా కారుం గమలాయతశాతు( గరుణై కాయత్తు నత్యు_త్తమ 

శ్లోకుం గృష్టునిం గంటి నాసుకృతముల్ శోభిల్రెం బక్వంబులై . 

౨82. క్ర. ఈదేవదేవు కరుణం, గాదే కురునాథ నిర్వికారుండనై నిః 
ఖేదుడనై యుండుదు దే, వాదివివిధభూతవిలయ మయ్యెడు ]నపుడున్. 

288. శే. అనఘీయిద్దేవు సన్నిధి యగుటంగాచె, నాకు. బూర్వవ_ర్షనకథనంబునందు 
బోధ మిప్పుడు గరి” నిష్పుణ్యు6 బరమ, పురుషు (బభవిమ్ణు. గృష్టుని 

శరణు సొరుము. 

లి మార్ గ్ర-ండోయు (డు ధర్భరావానవం గలియగధర్యుంబులు నెవ్హుట == 

సం, 8. 188.5 

284. వ. అనిన విని "భర్మనందనుం డనుజనహితుండై కృష్ణునిం (బళంసావచనంబుల 

నభినందించి మార్కండేయుం జూచి మునీం|దా భవ]|త్ససాదంబున 

నత్యద్భుత *కథా|శ్రవణపరితోపితుల మైతిమి కలియుగంబున సకలధర్మ 

లోపం బగునని చెప్పుదురు త|త్సకారం బెజింగింపవేయనిన నతం డతని 

కి ట్లనియె. 

285. క. కృతయు గమునందు ధర్మువు: చతురంశంబులను బరగయేజను నది |(కెతలా 

(దితయమున నొక్కండొకండుగం [బతియుగమున. దలజు(ంగందొడంగు6 

2ళ్టాంళులు వరుస. 

281. 1. నాకిమై్మై - కొన్ని | పతులు. వ నాడందు _ వా.వీ. కొన్ని (వతులు. 

నాతండు = కొన్ని (పతులు. 

282. 1. వెళన్ = ఈ. ఊ. ఐ. త 

౨68. 1. “దృ ప్ర్వైమం వృప్టిశార్టూలం స్మృతి ర్మామియ మాగళతా”; యగ్షేవు-వా. శ, పష. 

కొన్ని (పతులు; యి ద్దేవు = ఉ. ఊ. ఎ. క. వీ: 

234. 1. ధర్మజాం డనుజనహితంబుగా = పెక్కు (పతులు. 2, పుణ్యక థా(శ్రవణ = వా; 

క థాశవణ = పెక్కు (పతులు. 

285. 1. జను|చేశాదిత్రితయమున - వా. వీ. కొన్ని (పతులు; జనునది (శేత [దితయ 

మున - కొన్ని (పతులు. ౨. కాళ్ళును వరుసన్ - చ. ల; వాళ్ళీవరుసన్ - శ. 

బాళ్ళులవరుసన్ = డ., 
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అట్లగుటం జేసి ధర్మంబు క లియుగంబున6 గరంబు దుర్లభం బరి పొద. 

మా తావళిష్టం బయి యుండు ద | త్సవ_ర్తనం జాకర్టి ౦పుము, 

+ సత్యంబు నరులకు "నండి ప్పమగు 2సత్యహోని నాయువు గడు నజిగిపోవు. 
నాయువు దణి(గిన నల్పంబు లగు విద్య లల్పవిద్యలను 'మోవాంబుమిగులు 
మోహాంబువలన జై ముసురు లోభంబు లోభ్యావేళమున: గామ మగ్గలించు. 
గామంబువెంపునం గడుల (గోధంబు [కోధంబున 

వె ర మెంతయును *బెరుంగు.. 

. వె రమున నశేసవరులు నన్యోన్య, పీడ సేయుచును విభిన్న బుది రు ౯ గ) 

నొక్కలీడొకని మేర నుండక వర్గ నం, కరము సేయ(గలరు కలియుగమున. 

జపనీయమస్వా ధ్యాయ, (పపంచములు విడువంగలరు (బ్రాహ్మాణులు , జనా 

థిప భూ దులు విపులతపః, కపితులు గాంగలరు వినవె కలికాలమునన్. 

వివిధవ్యా|ఘ మృగోరగాకులములై_ వి స్తీ రృళూ న్యాటవీ 

నివహాఖీలములై_ యరాజక ములై_ నిర్మూలధర్మంబు లై 

(దవిశాఖీర తురుష్క బర్భర పుళిందవ్యా ప్తి దుష్టంబులై_ 
భువిలో నెల్రడం బాడగుక౯ా జనపదంబుల్ దద్యుగాంతంబునక. 

మ త్తి యజాతులు ళూద్రచ, రిత్తంబున శార్యమును సిరియు దేజంబుకా . 

మెత్తియును లేక ఇదరి ధ, రిత్తీశ్వర శూన్యులై 'చరించెదరు ధరణ, 

. రసగంధ దవ్యంబులు, వస చెడు సస్యంబు లల్బఫలములగు మహిం 

బసిపా(డిదలు(గుం దరువులం గుసుమఫలంబులును గరము. గొంచింబు 

లగుకా. 

నంజత్తీషా 

286. వ. 

287. పీ 

ఇ 

౨88, క్ర, 

289. మ, 

290. క. 

291. క 

286. 

287. 

1. దుర్చలంబయి = ఉ. ఎ. శ. దత్సగికారం ఇాకర్ణింపుము - ఊ. 
1. సంజీణమగు - కౌ, ఘ, వీ. శ. వష, సంతి _ప్రమగుచుండు చానికి నాయువుదరిగి 
పోవు = ఇ. ఏవ. లి. సత్యదమవోని నాయువు దరిగిపోవు - ఉ. ఘ.ళ, లీ. వెరుగు= 
ఇ. ఎ. 4. మిగులు _- ఇ. ఏం ర. వై రమెసగి యెల్ల వారలు నన్యోన్య ఎటు గి. 
6. డొకండు . అ. ఎ.ర్వు. ట. వా; డొకని _ "పెక్కు (పతులు, 

ఓ. చరించెదశెందున్ = వీ, శ, వ; చరించెదరుర్విన్ - ఆ; చరించెదరు దగన్_ వా. 
_ రరించెదరు ధరన్ _ చెక్కు (పతులు. 
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*అరులు మిగుల(గొని రాజులు, నరులకు నెంతయును భయ మొనర్తురు ధరణీ 
సురులు గడంగి వాణిజ్యముల గరిసనమును జేయ(గలరు కఠలీయుగవేళ౯ా. 

, పాపుండదర్శనబవుళంబు 'లయ్యెడు వర్ణా శమంబులు వసుమతీళ 

తవిలి శరీరంబు. దద్దయుం బోతురు పుణ్యఫలంబులు బొంకు లనుచు. 

గాలంబుతో6 గూడం గలుగవు వానలు పొల్లులై వీజముల్ వెలిసి పోవుం 
[గయవి కయంబుల: గవటంబు దజీచగు. గడంగి యిల్ల డసొమ్ము 

లడంచికొండడు 

. సాధుచరితు లైన జనులు దుర్గతుల రో, గములం చెగుదు రల్పకాలమునన * 
కిపావపరులు లగ్గు. బరమాయువును నరో, గతయు సిరియు( 

\ బొెంద6 గాంతు రెందు. 

1ఉఅవగు *నారికెపంటలు, గొటియలపాండియును దఅచగుం బురుషులకుం 
కీదెఅవలు సుట్టము లయ్యెద, "రజఅచియు భుజియింతు రర్ధి నెల్లజనంబుల్. 

పిత్ళచదై. వతకార్యంబుల, నిత శేతరభో క్ష లగుదు రెల్లయెడల( గు 

త్సితదేశ కాలపా|[త్ర, |పతతియ "వర్తించు డై వై శృకవిధుల౯. 

“పాతు పత్యుయ *వాద వి, చేతసులై. వేదనింద సేయుచును మఖ 
కో వాతంబులు |వతములు' 'బెడ(, బాతురు దుర్మార్గకర్శపరులై_ విపుల్. 

299. క, 

299. సీ 

@ 

వలి, క. 

౨95. క. 

296. ఈ. 

292. 

2983, 

294. 

205, 

296. 

1. ఆరిగొని రాజులు అనిశము - ఆ. ఏ. కాలమునన్ - వా. వీ. శ వ.నం, 
యుగవేళన్ _ చెక్కు (ప్రతులు. 

ఓ. లై యుండు వా; లయ్యెడు _ వీ. శ. వ. చెక్కు (వళులు. 2. చుగా గడగి 
యెల్సిడ = ఈ. ఐ. త; చగు నడరియెల్లెడంవ, జొ. గ. చ. ద; చగు నడరియిల్ల డ - 
ఆ. ఓ. క. జ. లి. పావపరు లనంతబరమా = శ. వ; పావనరు లనంతబరమా __ 

ఈ. ఐ. త; పాపపరులు తగగ బరమా - ఆ, 

1. ఉరవుగ _ కొన్ని (పతులు. వీ. నారుగ ఎ వీ న; నారిక - గు. శర, న. 
నూని. ౨. “భార్యా మి[శాళ్ళ పురుషా భవిష్యంతి యుగత ణే, మత్సా్యామిచేణ 
జీవనో దువాన్తాశ్చావ్య జై డకమ్” మూలము 1119320. 

1. వర్తిల్దు = కొన్ని (పతులు. 

1. నయత్యుంతి నవోమ్యంతి పౌతువాదవిలోభితాః _ అని మూలమొ. . 2. వారన 
చేతనులై - ఘ, ఈ. శ; విచేతనులై - వెక్కు పతులు. శీ. [వాతముల నేమములు 
జెడ - ఆ. ఎ, ఐ. రు, త, 



354 శ్రీ మధాం ధ మహాభారతము 
లో 

297. మ. 'వనిశాదుర్భలదీనబం ధుజననర్వస్వా పనోగుల్ నువ్ళూ 
4 ళ్ | భ్ IN గ్గ ] | న్ జ్ఞన మా తాపితృపుత్త, హొం కలం యద్భచ్చ్బా ర్మశీలుర్ ధగన్ 

జనసంపూజితులై. చరింతురు వినస్ట్ర(శ్రీకులై విపు లా 

జనులం జేరి *పర్మిగహించెద రవజ్ఞాపూర్వదుర్వి త్రముల్ . 

298. మ. ధరణీరక్షణ మాచరింవక నృపుల్ దర్పంబునం బళ్యతో 

వారులై సాధులదోంచి చేకురు తదీయ,(స్త్రీధన చే. శముల్ 
హారియింపంగల-వారు దారుణతరం బై "పెల్టు చెల్టుం సర 

స్పరఃవై ర ౦బు ధరాత లేం[దులకు విశ్వ పాణినాశంబు గన్ . 

299. క. నుతు డవమానించు జనకు(, బతి నవమానించు భార్య పడతులు: 

బతులు జా 
మతి నొండొరువుల మెచ్చక, సతతము జరియింతు రిష్టనంచారములన్. 

600... క. నడవవు చేవపిత్ళ|కియ, లుడుగును వే దార్థసమ్యగుప దేశంబుల్ 

801. వీ. పదియాణువర్ష ముల్ పరమాయువయ్యొడు ధరణీశ కలియు 

*గడంగు మవో మోహతమము, పుడమి సమ _న్తంబు' 2గుజన శూయిష్టమగున్ . 

గాంతమున వినవె 

2మేడును నెనిమిది యేండ్ల [పాయంబునం (బజలుద్భవింతురు భామినులకు 

297. 

298. 

299. 

800. 

301. 

1. “విధవానాంచ విశ్రాని హారిష్యంతీవా మానవాః" _ అని భం. లీ (నేశిగ పొం 
చెద - వా. కొన్ని (పతులు; పరి[గ్రహించెద-వీ. శ, న, కొన్ని (పతులు. 

'. చేకురదదీయ = ఇ. ఊ. ల, యుద్దంబు = అ. ఉ. ఏ. ట, వా; వై రంబు - 
పెక్కు (పతులు. శి, సర్వ పాణి . ఈ. ఎ. ఐ.ర్సు, శ. 

1, రిట్లు సంవాదమునన్ _ ఈ, ఐ. శ, 

1. గడంగును మోవాతమంబులు - వా, వీ గడగు మవోమోవాతమము _ బుక్కు. 
(పతులు. వి, నరకభూయి స్ట = వెక్కు (పతులు. 

- 1, గా ఓ యుగాంత్యమున = కొన్ని (పతులు; యుగాంతమున ౬ వా. కొన్ని (వతులు.. 2. యే యేడు నెన్నిదియు నేండ్ల (పాయంబున _ వ్యా యేడును 'నెనిమిది యేండ్ల 
_ప్రాయంబున = చెక్కు (పతులు, పంచమేచాధ వ్టేచా వళ్లే కన్యా [వనూయతే. 
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3 దవ్యవిపీనులై చాత యొక్కండు లేక యన్యోన్యతస్కరు లగుదు శెందు 

'నెజీగగెడువారును నెంతయుంగూరులై. *చెనసి పాపంబు సేసెదరు నూవె 

తే. యన్నవిక్రయమొనరింతు రఖిలజనులు, 'వేదవి|క్రయు లగుదుకు కవిపవరులు 
పణ్యయోనుల *యగుదురు పద్మముఖులు, గష్టతరమైన యక్కలికాల వేళ. 

802. తరువోజ. | 

ఉక్కున ళూ[దు లత్యు|గులై కవిసి 'యొడొండ చెక్కం|డ *నుజిక 
చంపుటయు 

దిక్కెవ్వరునులేక దీనులై వమమతీసురుల్ నాలుగు చెసలం బాజదరు 

[ముక్కాడిచోరులు ముట్టి నిశ్ళేషముగ ధనావలిం గొని మొగోవధియింవ 

(నుక్కికాకులయట్లు శూన్యులై చెదరి సొంపజి యడవులు కీసొత్తురు జనులు. 

808. క. [శుతిధర్మంబులు శూ దులు, పతిభంజెప్పంగ వినుచు 1 బావ్మాణజాతుల్ 

2ధ్భ తి చెడి తక్సేవకులై ,యతినిందితక ర్శ కారు లయ్యెద రధిపొ. 

804. మ_త్తకోకిలము. 

"దేవతాయతనంబులు౯ జగతీమురావసథంబులుం 

_బావనా్శాశళశమభూములుం జెడి పాడగుకా శుభవ్భత. వ 

శ్రీ!వనంబులు నాశ మొందు( గలో| పచారమునందు దు 

శీ ఎవివోరము మద్యపానము. "జెల్లుంబెల్లుగ కినెల్లెడళా. 

స వవ ర్హావ వ ర్హాశ్చ| పజాస్యంతినరా సదా = ఆనీ భం. ల్. [దవిణ - వా; 
ఆం ్యయలట బె రి ఆవి 

[దవ్య = పెక్కు. (పతులు. ._ వెలగి = ఇ.వ. ర్. వివ జనులు - కొన్ని 

= వతులు; వి|పులెల్ల = ఈ. 6. రగుదురు = ల. 

302. 1. యొకగ్రాండ - వా; యొండొండ "పెక్కు (పతులు. 2. నొనరి _ గ; నుక్క 

డంగింవ - ఠ. లీ. జనుల్ జ కీ. వధింపంగ = చా. వీ. శ. మ; వధియింవ _ 

అ. ఐ. చ.యు. లీ. సొచ్చెదరు జనులు (1) _ వెక్కు !వతులు. 

ol 

౩08. (చావ్మూణులు కడున్ - వా. కొన్ని (పతులు; (కావ్మాణ బాతుల్ సీ. శ. ష. 

"పెక్కు (పతులు. 9 మఠినెడి - వా; గతినెడి - అ. ఎ. ప. ఐ.రు.త; ధృతి సెడ్- 

వీ శ. షమ. కొన్ని (పతులు, 

04. 1. విశానము- ఘట. ద. 2. |పళావమునందు _ఒ.కె.ఘ.ద. ఏ. నెయ్యడఃకా- 

౬. త్వ న య్యొడకా-ఈ, ఏ. 



858 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లో 

805. క, గురు గొనియాడండు శిష్యుండు, గురుండును శిష్య నెడ 

వంచకుండగు మది నొం 
డొరువులనొల్లరు బంధులు, ఫొరింభోొరి 1గఅవులగు( [బజకుం 

బొడమును భయముల్. 

leet 806. శే, ఇవ్విధంబున ధర్మంబు లెల్ల "నపగ, తమున బడ జను లెల్లను దల్లడిల్ల 
బహువిధో తాత ములు పుట్టు. వార్జివేంద, కడంగి తత్కలికాల . 

సంత యముినందు. 

807. క. [కమమున రా ష్ట్ర షములును నగ, రములును నాళంబునొందు రజాచ్యుతుల్రై 

|భమియింతురు జను అతిదు, రమ గిరిిన రిదంతికముల. గడునాతురులై 

ఎవి రలియుగంతున ఎిన్హుండు ౧ లిగ్రిడూవందునో ధోర్య్రంటమి (వతిన్టించుట గా 

సం. 8. 188.89 

808. వ. అంత గలి!'యుగాంతంబునందు భువనవిదితంబయిన కంబళ గామంబున 

క్ లా్క్యాత్మకుం డై 2 విష్ణుయశుం డను (బావ్మాణుండు జనియించి సంస్మరణ 

మాతని వేదళ్యస్తుంబులును. సమ సశ స్ర్రా(శ్రువి శేషంబులు నధిగమించి 

సార్వ భిముం డయి. 

805. 1. కరవగచు =ట. 

806. 1. నా కతమున శెడు జనులెర్భ _ ల; నపగతంబులై చెడ - డ; నగ్గతమున - స. 

2. నపుడు = కొన్ని | పతులు. 

907. 1. నాశమములు నగర - ఈ, రు. ఈ. 2. సరసీతటముల గడు - ట. ద. 

808. 1, గంత వేళ శంబళ (గానుంబున = ఈ. ఎ. ఐ. ఓయు.త, శి, కృ ప్లాంశం 

విష్ణుయశుం డను చేర _ కొన్ని (పతులు; విష్టుయళుండను ౬ వా, కొన్ని 
టే 

-కల్కిర్విష్టయశానామ ద్విజః కాల [వచోదితః | 

ఉక్పత్స్యతే మహావీర్యో మవోబుడ్ది సరా[కమః” అని మూలము 11-194_98. 
శీ. నకలవేద = పెక్కు [పతులు. 



809 

810. 

811. 

812, 

818. 

814. 
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. మధ్యాక్క-ర. 

అసద్భశ తేజు(డు [వావ్యాణానీకసహితుండ్రై కడంగి 
వసుమతి'యందు నధర్మవ ర్తులై యున్న మైేచ్చులను 

మనలక' నిజళ క్రి (బేసి “మడియించి ధర్మంబు నిలిపి 

వసునిభుం డొనరించు. బేర్మి త. వాజి మేధము “నివ 'యొవ్ప. 

క, ఘనుం డిల యొల్లను (వావ్మాణ, ధనముగ భాగించి యిచ్చి ధర్మయళో వ 
రను(డై వారక మున న, త్యనఘుండు దపోవనంబునందు వసించు౯. 

వ. అతనిచేతం 1 బతిస్టితం బయిన *ధర్మంబు కతవన్సునరించి (బావాణాదివర్గ ౦బులు 

సమర్యాదంబులై_ వంర్తింపం గలయవి చాననచేసి కృతయుగంబు నంస్టావ్తం 

బగు నందు. 

శా, ఆరామ వజవై త్య"సద శ్రవనదేవాగారిసౌమ్యంబు లై 

భూరి బహవ్మూతపస్విసంకులములై_ పుణాధ్వ-రార౦భసం 

భారోచారములై నితాంతఫలిత (బాబిమ్టునన్యంబులై 

యారూఢస్థితి నెల్టదేశములు నొప్పారుం శ బశాళంబులై . 

క. సమయముతోడం గురియు వ, ర్లములు గరము తేజమెక్కి చరియించు నవ 
[కములై. [గహాంబు లారో, గ్యము సౌఖ్యము సమధికముగం గలుగు 

నరులకున్ . 

వ. ఇది కృతయుగ్యపవ_ర్తనంబు |(కేతాద్వాపర కేయుగంబులందు.6 |ద్రితయ 
ద్వయపాదంబుల ధర్మంబ వర్షిల్లు నిట్టి తెజంగునం గాలగతు లనేకంబులు 

నాకుం| బత్యతసిద్దంబు లయ్యె 2నీవడిగిన యతీతానాగతంబు లయిన విశే 

వంబు లెణింగించితి నింక నొక్క హితోపదేశంబు సేసెద నాక ర్థింపుము. 

809. 

“811, 

శ్రీ12, 

814, 

1. నెందున ధర్మ = అ, ఈ. చ. రు.త. లీ. మర్టించి = ఈ. ఐ. ట, త. లీ. వాజి 

చేయము = ఈ. ఐ. త. 4. నిషస్టతోన్ - ఈ. ఐ త, శ, 

1. వ్రవర్ధి తంబై నంట. £. ధర్మువు=ఎ. ల. శీ. నను సంధించి=ఇ. ఏ, గ; ననుచరించి-ల. 

1. పర్శవన = వెక్కు (పతులు, ల్ల సొఖ్యంబులై_ = శ. వ, కొన్ని (పతులు. 

రీ, |బశాంతంబుగ న్ = అ. ఈ రు.త; [బకాళంబుగన్ _- వొ. స్కూ (బకాళం 

బులై_ = కొన్ని (వతులు. 

1. యుగద్విత యంబునందును = వొ; యుగంబులందు [దితయద్వయ పాద ంబుల = 

కొన్ని [పళులు. 2. నీయడి గిన=అ. ల, లీ. వీవయంబు లెరింగించితి.అ. ఈ. యు. త. 
లా. 



శ్రీమదాంధ మహాభాధ తము 
లో 

ధరణీసురులకు నెప్పుడు "గరమిష్టము 'సయుమయ్య కౌంనవంళో 
త్తర విపులు సంతుష్టిం, బొరసిన( జీకులు స శేవ పుణ్య ఫలంబుల్ , 

ఎవి ల 

. సకలభూతములందు సదయాత్ముండవు గమ్ము పాలింపు | పజల నీ| పజల జో 

'విశదవృద్ధాచారవేదివై ధర్మంబు సలుపుము దురిత వర్గ నము కాం (గ 

నెలుంగమి( బాప మొక్కించుక దొడరిన( శేజయ్యన పతికార శాలివగుము 
గర్వంబు విడువుము గరము | పియంబును నిజమునుగా కవచోనియతి నడప్ప 

. కాలగతులెల్ల నెటింగి యస్థలితబోధ, యు క్తుండవు గమ్ము 
భరన వంళో దృవుండవు 

"నీవు గావున నత్యంతనిర్మలుండవు, |[పొజ్జుండవు నీకు వేణు చెప్పంగ నేల, బ్రితనిర్మ ప్రాజ్లు ఎ 
అనినవిని యుధిష్టిరుండు మునీం(దా నీయానతిచ్చిన వాశ్యంబు అన్నియు 
నవహితుండనై_ వింటి నింతకు మున్ను నాయోవిన తెజంగున లోగ 
మాత్సర్యాది 1దుర్లుణంబులు పరివారింతు నింకను భవదు_గ్షంబి న ధర్మ 

శాననంబును |బయత్నంబునం బాలించెద నని యతని! (పణమిల్లి 
మజియును బ్రాహ్మణ పథావంబు వినువాడై యతనిం (ార్భీంచిన( దద్వి 

షయం బై న యితివోసం*బతనికి నమ్మవోముని యిట్లనిెచ్పె. 

మాల్ళొండోయుండు ధర్య్భరావునవ (వావ్యాణ(వఖానంబు సెవ్వుది *- 

సం. 8190.1 
ఘనుడు పరితీతుండన. (బకాళితుండైన మహీవిభుండు ly 

నునిభుండు భానువంశ్యు(డు వినూతనకీ రి యయోధ్య యేలు వాం 

858 

815 క. 

ల్రీ16, సీ 

తే 

వ1/. వ. 

818. చ. 

వ1ర్, 

816. 

817. 

818. 

1. గరము |పియము _- వా. సూ; గర మిష్టము - ఇ. ఓ. 

1. విదిత = ళ, వమ, కొన్ని పతులు; వితత _ వా, వీ. కొన్ని (పతులు; విశద - 
ఇ. ఉ. వ. ఓ. బె. గ. లి, చీయుమెరుగమి _ వా. చెక్కు. (సతులు; గాగ నిరు 
గమి - కొన్ని పతులు. 8. నరగ సం[పతికార _ ఈ. త. వీ. శ. వ; జట్లన = 
వా; చయ్యన అడం శీ, నిర్ణర్వంబు (పియమును = అ. రు. ర్. వచోనీరతి - 
అ. ఈ. దొ.క.యు.ట, 6, నీకు [బతిసేయ నొండొక నృపుడుగల జె ఈ. క.ర్వు,ళ. 
1. గుణంబులు _ ఇ. ఓక. చ.ల. ల్ల, బ్ క్కటియమ్మ హోముని - ల, 

1. భానుని కులనంభవుండు తగనూతన _ గ; భానుని మవానీయ వంశజుడు 



ళీ 
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డనుపము( డొక్కనా(డు *మృగయారతుండై. చకియించెం గానన 
మ్మున నొకరుండ యిమ్ముల "నపూర్వజవే|గవాయాధిరూఢు(డై_. 

819. వ. ఇవ్విధంబునం బెక్కుమృగంబుల వధియించుచు. [గుమ్మరువాండొక్కయెడ. 

820. ఆ. *మదగజాభిరా మమృదులయానం బొప్వ, నల్లంబొలయుచును 
లతాంతరముల. 

గరములీల. గమ్మవిరులు గోయుచునున్న, పువ్వుంబోండి 

నొక)_పాలంతిం గనియి. 

ల21. క. కని యంత? గదిసి యాకా, మిని !ీయొప్పులం జూడ్కి. దగుల మీణిన తమకం 
బున ననిమిషలోచను.డై , జననాథుండు మదనజాణసంవాతిం దూలె౯ా. 

లిపికి, వ. అదియును నతినుందరంజై న తదీయమూ ర్థివిభవంబునకు మెచ్చి సాఖి 
(పాయంబుగా నవలోకించె నంత నమ్మహీకాంతుం డక్కాంత కి ట్లనియె. 

82కి, ఉ. ఎవ్వరిదాన వంబుజదళేకణ యేకత మిట్టులేల నీ 
పివ్వనభూమియందు. జరియించెదు నావుడు. దం|డిపంపునం 

దివ్వనభూమియందు. జరియించెద సద్వరుంగోరి కన్య చే 
' నెవ్వరిదానం గావలయు నేర్పడం "జెప్పుము రాజనందనా. 

824. వ, అనిన చానిోపగల్భవచనంబులకు నధికవిలోలుండై భూపాలుండు దన 
యభిిలావం బెజింగించిన నమ్మగువ నన్నెన్నండును జలవివారంబునకుం 
_జొనువకుండునది యట్లయిన నిన్నువరియించెద ననిన వాండును దత్సమ 

యంబున కొడంబడి దానిం దోడ్కొని తరు రంబునకుంోజనుదెంచి యిష్ట్రనుఖ 

తత్పరుండయి యుండోనంత నొక్కశరత్సమయంబు నందు. 

నూతన = ట. 2. మృగయాతురుడై _ఊ. మఘ. తి. న పూర్వజవాళ్వరథాధి 
రూఢుడై = డ; [పభూత బలో [గవాయాధి అరు, 

820. 1. మదభరాభిరామ = వా. కొన్ని (పతులు; మదగజాఖిరామ - చెక్కు (వతులు. 

821. ఓ. యేపున జూడ్కిదగుల మిగిలిన తమకం = ఓ. 

శీ24, 1, |[వాగల్భ్యవచనంబులకు నతిలాలనుండై = ట. వ (పాయం బెరింగించిన ణు 

మఘ. జ. ద. లి. నిజపురం = కొన్ని పతులు. 4. జని యిష్టోపభోగముల నను 

వించుచున్నంత ౬ ఆ. ర. నంతనొక్కు నాడు శర = వొ; నంతనొక్క శర = 

కొన్ని (వతులు. 



హాఖభార తము 880 శ్రీమదాంధ్ర మ భో 

8ిల5్, చ. అతులితపుష్ప పల్ల వఫలాని శభూరువాభూరివల్ల గ 

1వితశము6 జారుకై రవనవీననరోరుహూప ండమండలా 

యతనరనీమనోవారము నై న పురోపననంబునభా సము 

న్న తివిభవుండు వాసభవనంబు లొనర్చంగం ఇంచి యిములస్. 

826. క. 'దేవీసహితంబుగం బృ, థ్వీవరుం డవ్వనమునందు వివారంచె ఘసాం 

తావసరవాసనరంబు ల, భా విత పద్మవనపవన!పగచితుం డగుచు, 

827. వ. అంత నొక్కునాండు నితాంత ఘర జలకణకలిశళగీరుం బ్ర (నియాసమే 

తంబుగా వాసగ్భవాంబు వెలువడి తచ్చమీపంబున నతిమహోవొరొంబయిన 

కమలాకరంబు గని దానితీరంబున నయ్యుగ్మని నునిచి దాను గ్ శాన 

గాహుండై. 

828. క, మేలై యున్నది జలము వి, శాలనయన చెమటేవోవం బ౧మ్యన ద 

' తాళన మొనరింపు మనిన, *నాలేమ శదరసి త్ర ె ననాంబున యగు పంల”, 

క్రీ29. ఆ. మడుగు సొచ్చి మునిగి మాయ మెపోయిన, నద్భుళాత్సు డగుచు 

నవనివీభు(డు 

మడుగు గలయవెదకి మానినియగా నక, జలములెగ్టు వెగలయజటిం గడలగి, నగ 

850. వ. ఇట్టు సల్లి యందు మండూకంబు లనేకంబు లున్నంజూచి యి మ గ్సియాం 

గనను మి 0గినవి గా కేమియని కలుషించి యనుచరులం బిలిచి నాకు! (వీయంబు 

సేయకీవలసినవారు గలిగినం బుడమిం గల క ప్పల నెల్లం భోడవడంగంచునది 

_యనిపంచిన నలు దిక్కులకుంజని తదియకింకరవగ్గంబు, 

లీ25. 1. వితతుల -ర్వు. ల, వీ? 2. సుఖుడై విలాసభవనంబు - ల. 1. కీలళోన్-ట, 

826. _ 1. వరిణతుడగుచున్ _ ఓ. 

826. 1. యుడుగ - వీ. శ, ష, కొన్ని (సతులు; దొలగ ఏ, ౩2, సాలేనముయు నలలి 
తాన నాంబుజ = ఆ, 8. దర స్మిశాంబుజానన యగుచుస్ “ఎ రు; ధరవానిళతాన 

నొంబుజ = ఓ, 

880. 1. దలంచినవారు ఎ. ఐ. రు గలవారు _ ఆ, 



లీకి!. 

లికి2, 

894. 
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చ. కొల(కుల వాగులకా నదుల. 1 గోవుల బావుల నిర్హరంబులం 

గలయఃగ రోసిరోసి వడిం గప్పల. గుపష్పలుగా వధించుచో 

2నలుగుల మందు భేకనివహంబు గనుంగొని జేకనాయకుం 

డలఘుత పస్విరూపమున నాన్ఫపు వాలికి వచ్చియిట్లనుకా, 

॥ అక్కట లోక మెల్ల నగ నాజడి కప్పలం జంవ*ేనేల యిం 

'దెక్కడి పెంపు గల్లు బృథివీశ్వర కోవము డింపు కప్పలం 

జక్కని చూడి్కి.6 జూడు మిది చాలనధర్మము నావుడు౯ విభుం 

డక్క-డి మాట *నాసతికి నెగ్గొనరించెం గడంగి భేకముల్. 

. నాయిష్టవనిత మింగిన మాయపుంబుర్వులివి వీని మడియింతు మునీం 
దా ే ేయుడుగుము నీవనుటయు, నాయన యత్యంతదుఃఖి 

- తాత్ముండగుచుకా, 

. ఏను మఠడూకనాయకు(డ నాయు వనువా(డ నమ్మగువ నాకూతురు 

' 1నుకోభన యనునది దానిచేత ననేకులు జేలుపడిరి నీవెంతవాండ వనిన 
నప్పరికితుం డళ్లీని నాకు నమ్మెలంతుకం బెచ్చి యొప్పింపవలయు నని 

(పారించిన నతండు నవ్వుచు నవ్వామినయనం దలంపున రావించి యా 

రాజునకు నిచ్చి చానిం జూచి కోపించి నీవు గడుం జెట్టవు (పసిద్దులగోరాజులం 

బెక్కం డం *జిక్కులం బెట్టితివి గావున నీకుంబు"క్టైడు కొడుకులు గపటవ_ర్తను 

కలయ్యెడుమని శకూంతు శపియించి మండూకరాజు ని జేచ్చంజనియె. 

9989. 

834. 

1, [గోతుల = ఆ. బి, నలుగులమంది - ఠ. డ; నలబలముందు __ ల; నలుగుజ 

(మందు = కర, 

1. దీననీ కెక్కుడి - అ. ఈ. రు. త. వీ. సూ. £- శాకుకడునె- ఆ. ఉ. ఊ, 

ఒ. ఓ, జొ. ద; నామదికి - వీ. శ. ష. 

1. యరుగుము _ వీ. శ. ష. నూ. కొన్ని (పతులు. 

1. నంళోభని - ఈ. .ఐ; సంశోభన = త; సులోచన = జౌ. ద. గృహీత పాఠమే 

మూలానుగుణము 11-195-82. 2. లోచనం = అ. ఈ. ఎ. ఐ. యుత 

లీ, భూపతులం = ెక్కు (పతులు, 4. జెన వెట్టితివి = వ్యా జిక్కులం బెట్టితివి యా 

వీ, శ. ష, పెక్కు | పళులు. 5. లయ్యెదరని - అ. గ. రు. 6. కూతునకు 



. ఇట్లు వఖిచుటయును నెంతయు రయమున, నమ్మృగంబు వనుక 
౧ 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లీ 

బరితీతుండును సం|పొ ప్ప వమసోరథుం డయి సుళోఖినయందు. గనుంబున 

శలుండును నలుండును వలుండును నను మువ్వురు గొడుకులం "బడసి యం. 

ద|గజుం డయిన శళలు నభిషి క్తుం'జేసి శపోవనంబున కరీగె నంత. 

శలు(డొక్కానాండు కనకో,బ్ఞ వల మగు రథమెక్కి. వేంటనని “ఎక్కుమృగం 

బులం జంపంగ నొక్కమృగం, బలఘుతర 1ళరా (గవిద్ధమె “వసం బటిచెన్, 

నరిగి యరిగి 

యెయిద లేక ఛారుణీశుండు సారథిం బదరి 'తేరుపేగ పణవు మనియె, 

. అనవుండు సూతుం డిట్లను చేవ మనమెంత దణిమిన మృగము దగ్గయు జవంబు 

గలదు రథ్యంబులు గడుకొని కూడంగ( జాలవు వలవని*జ*ఖ యేల 

మన ేరిహరులు వామ్యములై న నమ్మగ మగవడు లేకున్న నలవిగాదు 

నావిని వామ్యముల్ నాంగనెవ్వని పహాయంబులు సెప్పుమనియె 

నబ్యూవిభుండు 

. వొామదేవమపహోమునివరుని వారులు, 'వామ్యములు నా(గంజను నని 

వొడు( సేెప్పె 

నతనియాళమి మెచ్చట నచటి కిపుడ, తేరువోవని మృనియె ఛా త్రీవిభుండు. 

వాడును రథంబు సత్వరంబుగా వామ దేవునా[ ళమంబునకుం జటిపనం జని 

యాతం డాతపోోనిధిం గని నమస్కరించి మునీం'దా నాచేత నేటువడి 
యొక్కమృగంబు రయంబునం బటఛె *నమ్మృృగంబు వధియింస వలయు 

భవదీయవాయంబుల కినీవలయు ననిన నతండు నీవురక ఏత 'కార్యుండ వై మా 
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895. క. 

896. ఆ 

వీవీ". సీ 

చే 

#898. వ. 

885. 

ల96. 

లి. 

988. 

. ep TEER 

ఇాపంబిచ్చి ణు వీ శ షు; కూతురు శపియించి జ ©; కూతుర శ్లపియించి = లే, 

7. గని = కొన్ని (పతులు. రీ. శలుని రాబ్యాథిషి కుం చేసి = అ. ఐ. బో. రు, లం 

1. శిక్మాస్త్ర - వా. కొన్ని (పతులు; శరాగ = వీ, శ. ప. కొన్ని (ప్రతులు. 

1. వెంట నరిగి = ఓ. బొ. ద, 

1. జోలి = ల. 2. మెక్కడ _ కొన్ని (పతులు. 

1. ధనుం = ఈ. రుత. ల్లి నామృగంబునేడ వధియింవ - జ. వీ. ౪; వెనుకొని 
వధియింప = అ. ఈ, ఎ. ఐ.రు.త. శీ, నీవెయనిన _ వా. “పెక్కు (సతులు; 



లిలీల, 

840. 

41. 

ల్ర&42, 

ఆరణ్యసర్యము _ చతుర్దాశ్వాసము 363 

హాయంబులం దడయక యొప్పింపవలయు కన"క్తునిం గొనిపొ మ్మనిన వల్లె 
యని వామ్యంబులంగొని రథయు క్షంబులంగావించి తదీయజవంబునకు 
మెచ్చుచు ముహూ ర్హీమా|తంబున( *గూడముట్టి మృగంబు సమయించి 
మగిడి నిజపురంబునకునచ్చి. 

మ _త్రకోకిలము. 

రాజయోగ్యములై. న యీహయరత్న ముల్ జవస త్త్వవి 
(ఖాజితంబులు వాని 'కేటికి. బాజలువానికి నంచు నా 

రాజు రాజసబుద్ది నంతిపురంబు!నందిడం బంచె న 

వ్వాజియుగ్భ్మము వేడ్క నూనినవా(డు దోస మెజుంగునే. 

వ. *అట వామదేవుండును దనయశ్వంబుల శలుండు గొనిపోయి మగుడ 
నొప్పింపక వ2ళడయుట కాత్ముగతంబున. 

తే. రాజపు త్రుండు బలియుండు ేరాజసుండు., కిగొండికాతండు వేడుక? 

గొనుచు కినరి7 
నళ్వములం [గమ్మణి(గ నిత్తు ననువిచార, మెవ్విధంబున నతనికి నేల కలుగు. 

వ. అనీ శంకించి నిజశిష్య నా తేయుం డనువానిం జూచి శలుండు మన వా 

మ్యంబులంగొని పోయి యొక్కమాసంేబరుగుదెంచె వాండును దనయంతం 
చెచ్చుట “గలుగ నేరదు నీవరిగి మనీతురంగరత్నంబులం గొని రమ్మని పంచిన 
నప్పుడ కదలి *1యయోధ్యా నగరంబునకుం జని, 

లీలిలి. 

840. 

841. 

842, 

నీవలయుననిన = ఆ. వీ. శ.ష. 4. ననిన వల్లెయని - శ. మ; నట్టయినం _ వా. 

వీ. చెక్కు [పతులు; నశ్లేనిం - అ. ఈ. ఐ. త. ల్. మా(తంబునకు నమ్ముగంబు 
గూడముట్టి దానిని నమయించి వీ. శ.వ. 6. గూడముట్టి యమ్మృగంబు = 

వా. పెక్కు. (పతులు; గూడముట్టి మృగంబు = కొన్ని (పతులు. 

1. నన్నియమించె - కొన్ని [ పతులు. 

1. అంత - ఊ. ట. 2, తడయుటయు నాత్మ = వా. కొన్ని (పతులు తడయు 

టకు నాత్మ - కొన్ని (పతులు. 

1. రాజసమున _ ఉ. మఘ. వీ. శ. వ; రాజసమున కోడెకాడు వేడుకబడిగోనుచు 

నదిగ న. 2. కొండికాడు వేడుకవడి గొనుచునరిగ = ల; కొండుకాడు వేడుక 

పడిగొనుచుపో యు - క; కొండొకాతడు = గ. లీ. బోయె = ఉ. ఊ. ఏ. జా. క. 

1. బేగుదెంచె - ఈ. ఎ. ఐ, క, రు. త. ౨. కలుగదు - కొన్ని (పతులు. 

$. తురంగ రత్నంబుల - వా. కొన్ని (ప్రతులు; తురంగంబుల - శ. మ. 

4, యయోధ్యకుంబోయి-వా. వీ; య యోఛ్యానగరంబునకుంజని = చెక్కు (ప్రతులు. 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

మనుజవతి. గాంచి యాత(డు, మునిపతి పు-శేర *1నసపముఖ్య యిచటి “కేం 

జనుబెంచితి మాహయముల, 'నెనసిన *నెయ్యంబుతోడ నిమ్మని యడిగెన్, 

అనవుడు శలు. డిట్లని యెం, జను నినులేబు స్రైగ నశండు సొలుదు *వీవుం 
న. | 

గానిపోవం దురంగంబుల.6, జనుమీ ిదుల్భాసణములు సై (పను నాకున్ ఎ. 

అనిన నమ్మునికుమారుండు [గమ్మజీ చని గురునకు నవ్విభం వెటీంగించిన 

-వామ'దేవుండు (కోధపరీత చేతస్కుం డ్రై కలునిపొలి కరిగి యిట్లనియె, 

రా. waste ny] శో or § 

. ఇమ్ము నశేళ్వర మా తుగ, గమ్ముల నీ కార్యమయ్యుంగాది కొడు లో 

భమ్మున 1నొండుల సొమ్ములు, *రమ్మనిన్ వచ్చునే యెగను సత మగు'నే, 

పరధనహరణము దురితము, పరికింపుము నరుణుణీగిని*శంబుల ని 

షురముగ6 గట్లువడకు ని, ర్భరేనరకళ్ళ శానుశిటలం బడగుము మీన్, 
© ౬ 

అనుటయు నాతం డిట్లనియె నాజడివిప్రుల "కేల యశ్వముల్ 

ఘనతరస త్త్వమూర్తు లనంగా6 దగుోనెడ్డను కెంటి నిచ్చెడస్ 

విను మటుగాక బల్లి దపు*వేసడముల్ వలళిని నిత్తు "గై 

కొనుము కతగంగ వామ్యుముల( గోరక పొ మ్మడియాస *లీటికిన్ , 

అనిన "నివి యేటిమాటలు, వినువారలు నవ్వ నకట విప్రుల *ీధనముల్ 

గొనివేఖయొంటి నిచ్చెద, నను టిది యేనాంటి చందమని మునిపధి౭ెన్ . 
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లక. క. 

844. క్, 

ల్ర45. వ. 

46, క 

వశీ”. క, 

846. చ. 

849. క. 

9497 

944. 

846. 

847, 

8. 

849, 

ETRE టగా ల రంభలా oT me] 

1. రాజముఖ్య = కొన్ని (పతులు. వ వ్య్చాదయంబుతోడ = టే. కో. 

1, బుత్తెంచె - సెక్కు (వతులు. ౨. నీవుం = వెక్కు (పతులు. _ శీ, దుర్శొషీత 

ములు=ఈ, ఊ. ఒ. ఓ. గ. చ.ట. వొ; దుర్భాషణములు-వీ. శ, మ, కోన్న ప్రతులు. 

1. నొరువుల _* ఈ; నునొరుల = ల; నునొండ్ల = కర; సొంద్ద న్ = పొ. నూ; 

నొండుల - ఆ. ఎ. జౌ, జ. 2. రమ్మన్నను = శ. న 

1, శమన కృశాను = ఇ. ఏ, 

1. నెద్దుల - ఆ. ఇ. ఏ. జడ. ల.ష. 2. “చత్యారోవా గర్లణాస్త్యాం వవాన్తు! 
(శ్రేస్టాళ్ళతర్యోవారయో చా తురగాః _ అని భం. వి. కడంగి = వా. "పెక్కు 
(పతులు; తగంగ - ఆ. శ, 4, యేటికిన్ శర, 

1. విని = కొన్ని (పతులు. 2. సొమ్ముల్ - జ. ట. ల. 



ఆరణ్యపర్వము చతుర్దాశ్వాసము లీజ్ 

. శపలుకుటయు నలిగి శలుండి, తెర్చులుగు. దపసీ నంట. గట్టి పటుళూలములం 

బొలియింపు6. డనుచు భీకర, బలుల నియోగించెం దనదుపార్శ్వజనములన్ 

. అంతయుం జూచి చవామదేవుండు ఘనరోప భీషణ పహోన *దుర్ని రీక్యుముఖుం 

డగుటయు నక్షణంబ ఘోరాకారు లగు రాతసు లనేకులు వుట్టి నిశాత 

శూలంబుల నాభూపాలుం బొడిచి కాలగోచరుంిశేసిరి మునీం|దుండు 

నిజేచ్చం జనియె దదనంతరంబ శలానుజుండు దలుం డనువాండు నిజరాజ్య 

పట్టిబద్దుండై. ఉసుఖంబుండం గొండొకకాలంబునకు వామభచేవుండు సను 

'దెంచి వానిం గని మవోత్మా నీవు ధర్మపరుండవు ధర్మువు దప్పనోడుడేని 

మాహయంబుల నిమ్మనుటయు దలుం డలిగి నిజసమీపంబున నున్న సారథిం 

జూచి యి ట్లనియె. 

. కడుగొవ్వి తేంకువ సెడియె నీపాటుండు వీకమై నిప్పుడు వీనిజొమ్ము 

|వయ్యంగ *నేనెదం జయ్యన వివదిగ్గసాంయకమును ళరాననము చెమ్ము 

నావుడు నమ్మహీచేవుండు నగుచు నిట్లనియె నన్నేయః చెమ్మనిన విశిఖ 
మంత ఃపురంబున సంతనంబున *నున్నయనఘు భవత్సుతు( *దునుముగాక 

. యన6గ6 దదనంతరంబి ఘోరా(న్ర్రనివాతు. డన చాలునిగొనుచు 

వోావోరవంబు 

లెస(గ గ్నంతిపురంబువాశెల్ల వచ్చి, రది|ధువంబుగ( గనియును నవ్విభుండు. 
Sele 

లర్]. వ 

కిర్లి. సీ 

తే 

850. 1. శలుడలిగి య _త్తవస్విని | బలు [దాళుల నంటగట్టి పటుకూలములన్ - ఠ. వీ. 

శప శలుడలిగి య త్తవస్విని బలువిడి నంటంగగ ట్టి పటుకూలములం = ఆ. 

2. ప్పలవు = కొన్ని [పతులు. 

1. దుర్నిరీకణ రూక = వా; దుర్నిరీముండగుటయు నడణంబ = వెక్కు (పతులు. 

2. జేసిన = డ. లి. భదుండై -చ, డ. ద, 4. నుఖంబుననుండ = కొన్ని 

పతులు, 

1. వెరవేది- ఆ. లి. జేనెద - వా. వీ. ళ. మ. కొన్ని (ప్రతులు; నేసెద _ కొన్ని 

(పతులు. లి, నున్న ఘనుభవత్సుతు = వా. కొన్ని (పతులు. 4. దున్మూ గాక 

యిప్పుడనగ = ల; దున్ముగాక యివుడ = బా. పెక్కు [పతులు; దునుముగాక -_- 

భు. ర. నంతఃవురంబు = ఇ. ఉ. ఊ. ఎ. ప.ఘ., చ. జుర్వు; నంతఃవురం బింతు 

లెల్ల = ర, 



58. 

859. 

881. 

862, చకా 

ఆరణ్యపర్వము _ చతుర్దాశ్వాసము 867 

. అని యివ్విధంబున నతంజేవు దప్పి జోవోరు వెట్టటయు. దదీయబంధుమి త్ర, 

జనంబులు భయసం[భమంబులతో నమ్మునినాథు శరణు సొచ్చి యనున 
యించిన( (బసన్ను౦డై యమ్మ హాత్నుండు దత్మరయుగ న నంభనంబు మాన 

నను గ్రహించి తదీయనందనుపాణంబు లొనం7గా నంతనమ్మహీకాంతుండు 

“భా ర్యాసహితంబుగా నతనికిం |బిణమిర్లి హయంబుల. దెచ్చి యొప్పించినం 

గై కొని వామదేవుం డరిగ నిట్రది (బాహ్మణ పభావంబని చెప్పిన విని. 

మునిపతికి మొక్కి కుంతీ, తనయుడు మీకంశు వృద్దతముః డగు పురుషుం 
డనఘా కలండె జగమ్మున, ననియడిగిన నాతండిట్టు లని యెజింగింఛెన్ . 

న్ మాూర్రండోయుంణు ధర్యురావానతు అం(దద్య్రూమ్మునిక థో బౌన్నుఖి గ్ 

సం. 8. 191 - 2 

. ఘను డిందద్యుమ్నుం డను, జనపతి గల డాత( డిం దసదనమున ముదం 

బున నుండంగ బహుకాలం, బున కాతనికీ ర్తి లోకమున మాయుటయున్. 

అమరు లిచ్చోట నుండలే వరుగు మనుచు, నుర్విం [దోచిన నతండు 
నాయున్న "కడకు 

నర్ణి( 2పను దెంచి యిట్లను ననఘ నన్ను, నిద్దపుణ్యు నిం|దద్యుమ్ను 

'నెటుంగు దయ్యా. 

. అనుడు నే నిట్లంటి నయ్య నిన్నెలుంగంగ6 జాల న య్యొద కేపి ము ఇ ఎ లశ్ళంగ 

2వాసియే యుండు “పావారకద్దుం డను పేరి ఘూకము గడు. బెద్ద యదియు 

నాకంేకు నిన్ను నిర "సుముగ 'నెలుంగుం బొమ్మనుటయు నన్ను 

రమ్మనియె నతడు 

ఘనరసాయన ఘుటికా పయోగంబున *దవూతాపంబు వర్టిల్లై నందు 

858. 

861. 

862, 

l. 'జేటుదప్పిన = వా. "వెక్కు (పతులు; డెవుదప్పి ఇగ. టి. నిజభార్యా బంధు 

జనసహితంబుగా _ వా. కొన్ని (ప్రతులు; భార్యానహితంబుగా = వీ, శ, వ, 

1. యెడకు - కొన్ని (పతులు. 2. నేశెంచి - జా. 

1. అ స్థీఖలు హిమవతి - మూలము; పేమసన్హైల - ఎ ఐ.త. 2. చారి __ 

ఓ. ల. లి. ప్రావాళకంఠుండనియెడి - కొన్ని [వతులు. (పావారకర్గ్లోనామ 

ఉలూకః = అని మూలము. 4. దేవాదావాంబు వర్తి ల్లైగాన = వీ. శ. వ; వర్ణించ 
నేడు - వా. కొన్ని (పతులు; వర్టించెనెందు = ల. 
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తే. 

లర. వ, 

964. శే. 

ల85. వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
Ww 

గదలి రాంజాల నేనంటిం గడంగి యన్న, శేంద్రు డళ్వమై నను నీతి 
నె శ్లీకొనుచు 

నయ్యులూకము పాలికి నరిగి నన్ను, నడిగినట్టుల దానిని నడుగుటయును, 

అదియునుం గొండొక సేపు దలపోసి చూచి యీను నిన్ను సెక్కు. నరబుగా 

నెలుంగనేర నిం దద్యుమ్నుంబనుకొలనియందు నాళీకజంఘుం డను "ఏరి బక 

వల్లభుండు వసియించు నవ్వివాంగంబు ేనాకుంలెద్ద నిన్నెయింగు. నరుగు 
మనిన నమ్మనుజపతి నాతోడంగూడ నయ్యులూకంబు మోచికొనీ నాళీక 

జంఘునొద్దకుం జని తనపేరు “సెప్పి నన్నెలుంగు'దే యనిన నదియు సేనిన్నె. 

అలుంగం జాల నాక౦ంళ₹ జిర కాలభీనిమయైన వయకూ పొరుం డను గచ్చు పంబు 

గల దధియును కినిక్కొ.లన నుండు నజ్జ్ఞలచరము నిస్నెయంగదోటోలు నడిగి 
చూతము గాక యని యక్కమఠంబు! పేర్కొని "యొక్క. సంటీపాంయు ని ల్ 

యించుటకయి యీయార్యజనంబులు నిన్ను గుణించి వచ్చినవారు నీవు 

సనుజేరవలయు నని క5ీపలుకుటయును. 

కొలను వెలువడి చనుదెంచె. గూర్మవిభుండు 

వార అడిగి రిందద్యుమ్న ఛారుణీళు 

నెలు(గుచే యన నదియు నొక్కింత తడవు 
దల(చికొని కన్ను (గవ న శుజలము 2లెలుక', 

ఏఏలుంగు రాలుపడ వారలం గనుంగొని యి ట్రనియె. 

866. ఉ. 'అక్కట నే నెటుంగనె మహాగుణళూషణు నమ్మవోత్యు న 
న్నిక్కడ చెక్కుమాటులు ననేకభయంబుల బొందకుండం గా 
నక్క_టికంబుతోడ( దగ నాతడు ౧ కొని కానెం గాది పం 
చెక్కిన *యన్నరో త్తముని నెన్న6టికిన్ మణువంగ వచ్చుసే. 

క 

868. 

B84. 

965. 

966. 

l. నాకం శు బెద్ద-కొన్ని (పతులు, 2. యుగంధరుండను _౨ ఆ. ము. గ. శ. వ 
కాని, అకూపారః = అని మూలము. లీ. నిక్కాలనన యుండు . ఊ. భు. ల; 
నీకొలననయుండు = ఈ. ఐ. 4. జూలు = వా, కొన్ని (పతులు బోలు = కొన్ని 
ప్రతులు. 5. వేడుటయును - వా. వీ; సలుకుటయును - "పెక్కు. (పతులు. 
1. సేపు _ చా. సెక్కు (పతులు; తడవు - అ. ఎ. యు, ౩. లురుల - వొ; 
లొలుక = పెక్కు [పతులు. 

1. అత డెలుంగురాల్పడ = కోర, క, న, 

1. .న్నక్కట బెక్కునూరులు భయంబున బొందక యుండునట్లుగా  ఉ. £. యన్న 
'శేళరుని = వీ, శ. మ. గ్ 



(24) 

లగ, 

360. 

తరలి. 

త్రి'/0, 

871. 

తె. అమ్మవహోత్ముండు బహువిధయజ్ఞ దత, ణార్థముగ వి|ప్రవరులకు నర్థినిచ్చు 

ఆర ణ్యపర్వము _ చళుర్తాశ్వాసము ats 

|= 

గోగణంబుల గొరిజల ! గాచ్చి యయ్యెం, గాదె యీనరోవరము 

జగన్ను తముగ. 

వ. అనిన యనంతరంబ దేవదూతలు విమానంబు గొనుచుః జనుచెంచి యింద 

ద్యుమ్నుం గని మహోాశ్మా సీకి ర జగంబునందు ఇాళ్వతం బై. నిలిచె పీకు 

దిదివనివాసంబు మసి రంబయ్యె నరుగుచెము విమానం జెక్తుమని *'వెండియు. 
అల్లో చా 

క. తనకీ ర్హి యెంతకాలము, వినంబడు నిజ్ఞగమునందు వెలయంగ నందా? 
కను బుణ్యలోకసౌఖ్యం, బున నెంతయు “నుల్ల సిల్లు: బురుషుం డనఖఘా 

వ. "అనిన నమ్మ హీకాంతుండు దివిజకింకరులం జూచి యిమ్ముదునలి ఆాపమని 

వృద్ధవివాంగంబును గార్యార్థంబు సహాయులుగా దెచ్చితి పీరిని నిజస్థానంబుల 

నునిచి వచ్చెద నించుక నిలువుండని వారిచేత ననుజ్ఞాతుం డయి నన్నును 

నులూకంబును నెప్పటి నెలవులం బెట్ల తానును చేవయానంబున *దివంబున 

కరిగా నని చెప్పిన (బీతుండ్రై పృథానందనుండు. 

క. నీకంకు వృద్దతముని గు, ణాకర యెటిగించి తిది మవోద్భుతమని ను 

శ్లోకుండు మునివరునకు( బు, ణ్యాకృ్ళతికిం గృత పణాముడై కడు భ కిన్. 

లర, 

886. 

§70. 

J. (గొప్బి “శర; (గోౌన్ని - వా నూ, కొన్ని (వతులు; (గోసి అబు చ. డడ; 

[గొచ్చి ఆ ఉ. ఏ, ఓ. క, గ. 

క్షే నుచిరంబయ్యె ఉద, ఓ గ. వి. వెండియు = పెక్కు (పతులు; మజీయును 

వా. కొన్ని (పతులు. 

1. నుండబెలు జొ; సంతసిలు = న. 
ంం య 

1. ఈ వచనమునకు ముందు “చి [ప్రతిలో అధిక పాఠము. 

దుష్టుడగు పాపకర్ముడు కష్ట ంబగు నరకములను [గాగుచు నీచే 

త్మృష్టుండై వర్తించు సుతుష్టిలేక జగములో విదూషితు డగుచున్ ; 

ఆనుటయు = వా; అనిన _ చెక్కు. (పతులు. 24 బుణన్ధలోకొందున అవ్వా దివం 

బున కరి? - వీ. శ. వ. ' 



70 శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
లీ 

ఎవి మార్య్టుండోయండు ధర్యరావునవం గువోలాభ్బుబరి (తీయు సెన్నుటి ౩ 

సం. 8 _ 192.4 

872, మ మునీంద్రా యిజ్వాకువంళోద్భవుండై న ]కువలాళ్వునకు ధుంధుమారుం డను 
ేశెట్లు గలి76 'జెప్పవే యని యడిగిన నతం డిట్లనియె. 

శీ78. ఊఉ. శంకరసన్ని భుండు జనీశంకరు(డున్ కరుణాకరుం డనా 

తంకు( డుదంకు( డన్ముని *|వతస్థితుళడై మరుభూమియందు ని 

శృంకమతిన్ వసించి యనిళంబును నవ్యయు నచ్యుతుకా మనః 

పంకజవేదివై నిడి తపం బొనరించె ననేకేవర్ష ముల్. 

874. "త. అతనిభ క్తికిం |వియమంది యాదిదేవుం డంబుజాకు( డధోతజు6 'డకరుండు 

గరుణం |బత్యకమగుటయు గని యతండు, 2 పణతి 'యొనరించి యిట్లని 

(ప స్తుతించే. 

ణీ 

8/5, మత్తకోకిలము. 

"దేవదేవ 1 శతి పమాణవిధేయ మాధవ జంగమ 

స్థావరాత్శక మైన లోకము సర్వము౯ భవదీయమా 

యావి ధేయము విశ్వరూపుండ వవ్యయుండవు 2నీవ స 

ద్భావీసుస్టితి నిన్నె.ణింగినం బాయు. బాపము లచ్యుతా, 

876. చ. అనిమిషసిద్దసంయమి కేవిహాంగభుజంగమముఖ్యు లెల్ల ని 
న్ననిళము( గొల్చి నీదయం గృతార్ధ్థత( బొందుదు శెందు నీవు నె 

872, 1. కువలయాశ్వ = పెక్కు [పతులు కాని = “కువలాళ్వు అనియే మూలము. 

878. 1. శంకరసత్కరుణాకరుం = “పెక్కు (పతులు; శంకరుడున్ కరుణాకరుం = వీ. 

శప. 2 కృతస్టితియె = ఊ. ఏ. ఒ. ఓ. క. గ. జ. పీ, శ, మ, ధృతస్థితియై = 

ఎ. లీ, కాలముల్ అ; ఈ. ఎ. ఇ రు.ట. త, 

శ్రీ 74, 1. డచ్యుతుండు - 4, ఘు, 9 (పణుతి జా మై టె, భు. చ, 

875. 1. కృత [సణామ విఛేన = అ. డ; [కుతి [పణామ విధయ = ఊ. ఎ; [కుత 

[పణామ విధయ గ. 2. నీవు = పెక్కు (ప్రతులు. లి. నంస్థితి = ఆ. క. చ. 

878. 1. వివాంగమపన్నగముఖ్యు లెల్ల -ఘ. చ. ల. కృవ-ఆ. ఇ. ఊఉ ఊ, ఏ. ఓ, 
ళో 



ఆరణ్యపర్వము __ చతుర్థాశ్వాసము శ్ర! 

మనమున నంత సిల్లుదు నమ _స్రజగంబులు శాంతింబొందు నీ 

కినుకకు మాలులేదు *శివకీ ర్రిత యీభువనతయంునన్. 

శీ”, మ త్తకోకిలము. 

8758, వ, 

వి|కమతయలీల నోలిన విష్టప| తితయంబు( జె 

ల్లాకమించితి 2 కూరులై. న సురారివీరుల. (బస్స్ఫుర 

చ్చ[కవికమీకేళి. ద్రుంచితి సర్వయజ్ఞ ఫలావవా 

(ప్యకియాత్ముండ వీవు నిళ్చల *భ క్రి గమ్యజనార్దనా, 

అని మజియుం బెక్కుేభంగులం (బమ్మతించినం గరుణించి పాంచజన్యధరుండు 

వరం బడుగు మనిన నుదంకుడు దేవా భవదియిదివ్య రూపంబు (బత్య 

తంబుగాం గంటి నింతీకంజచ వరం జెయ్యదిగల రైనను నామనంబు 
నిత్యంబును సత్యధర్మశమంబులయందు *ేసుస్టిరం బె నీయందు ద్భఢీభ క్రి కంబు 

గావలయు నిదియ నాకు వరం బనుటయు నద్దేవుండు నీకోరినీయట్ల యిచ్చితి 
మ[త్పసాదంబున నీకుం బరమజ్ఞానయోగంబును సిద్దించు [దిలోకహితం 

బైన "కార్యం బొక్కటి నీచేత *సాధితం బయ్యెడు నది యెయ్యది యనిన 
ఏీనును ధుంధుం డను చానవుండు జగంబుల కుప్మదవంబు "సేయంగలచవాండు 

తద్వ ఛార్థం బై నీవు బృవాదళ్వునూనుం డై న కువలాళ్వు నుద్యు క్తుం జే నెద+ 

877, 

dT, 

బో, గు.ఘు, చ జ, ట.ద. లి. సంతనిల్లి న = ప, ల; సంతసిల్లుడు = గు. వా, 

శర. నం; సంతసిల్దుదు = కొన్ని (పతులు. 4. సితక్సీర్తన =ఘ్క; సితకీర్తియు = 

ఆ. ఓ; శివకీ ర్హన = వా. పెక్కు (పతులు; శివకీర్తిత = గ, 

1. [కమఠీల = ఆ. ఉ. ఠఈ. ద. లి. పోరులందు - ఆ. ఉ. భు. ద,వీ. శ, వ. 

తీ, కళివొంచితి ఓ. 4. భావభవ్య = వా. వీ. శ, మ; భ కిగమ్య = పెక్కు 

[పతులు. 

1, విధంబులం = కొన్ని (పతులు. 9 దివ్య-కొన్ని [పతులలో లేదు. $*.కంశు 

నుమిగులవరం - వా, కొన్ని (పతులు; కంచువరం = అ. ఆ. జ. శ, మ. ఓ. తిరోల 

_ వా. వీ, శ, వ; నుస్టిరంబై - సెక్కు (పతులు. 5, భ క్తికరంబు = ఇ. 

ల. 6. యట్ల వరంబిచ్చితి = ఎ. ఓ. డల. 7, కార్యంబును నొక్కటీ = 
య 

ఈ. ఊఉ. ఏ, ఐ. ఒ. గ. జ, త, ద, రి. సాధ్యంబగునది =ఎ.ఐ,. ర్లు. ల, 



శ్రీమడాంధ మహాభారతము 
క 

వన్న లేం దుండు మత్పసాదోలప్బం బైన ''యోగబలంబునం జేసి భవన్ని 

'యోగంబున నయ్యసురం బరిమార్చ సమర్దుండగు నవ్వీ శేషంబునకు నీవలన 

నఖిలలోకంబులు సంతసిల్లెడు నని పలికి విష్ణుదేవుం డంత ర్ధితుండయ్యె నుదం 

కుండును బూర్వ |పకారంబునం దపంబు సేయుచుండె మజీయును. 

అనఘు' డీజ్వూకుండీయఖిలభూ చ [కంబు "నేధి*నాకమునకు నేంగుటయును 

నతని నందనుడు శ శాదుండు రాజయ్య వాండుీకకుత్ స్టుండన్వానిం గనియె 
నశ. డనేనమండను నాత్మజు( బడసె నాప్ఫథివీ పతికి. బుమ్హై( బృథుండనంగ 

పృథుండు ఉప్వుగుండను పేరి పుతకుంగాంచె నతనికిజనియిం చె నార్జు9ండనంగ, 

శే, నార్జునకు. బుక్టై యువనాళ్వు. డను తనూజుం డాతనికి, బుక్చై 
వి లు లు 

క్ శావన్తు డను విభుండు 
దత్సుతు(డు బృవాదళ్వు. డాధరణిపతికి నుగ తెజుండు గువలాశ్వుC 

డుదితు (డయ్యె. 

880. వ. అక్కువలాశ్వునకు నఖల్నాస్ర్రశ(స్త్రవిద్యావిశారదులు నధికస_త్త్వసంప 

శీ81. 

న్నులు నైన పుత్తు లేకవింశతిసహా సంబులు వుట్టి రంత బృహదశ్వుండు 
నిజపుత్రుం గువలాశ్వుం (ఛా_ప్తసంతాను నత్యంతధర్మాన్నితు నఖిల మహీ 
రాజ్య భార ధా రేయుంగా నభిపేకించి తపోవనంబునకు6. బోవ సమకట్టి 

య యోభ్యానగరంబు వెలువడు నవసరంబున నవ్వార్త విని యుదంకుండు 

సనుదెంచి బృహదశ్వున కి ట్లనియె. 

. నీవు (పజాభిరమణము నెమ్మి నొనర్పు మరణ్యభూమికిం 

బోవంగనేల రాజులకు భూ పజ( చుట బోలుధర్మువుల్ 

భూవర .కల్లునే యడవి(-బోయిివసించినం గాని కాడె ౮ 

తావిధి( గాదె సద్గతులు గాంచిరి తొల్లిటి రాజీముఖ్యులున్ . 

8/9. 

981. 

9. “సయోగబల మాస్థాయ మామకం పార్టివో త్తమః 

శాసనాత్తన వి(వరే ధుంధుమారో భవిష్యతి” అని మూలము. 

1. నాకమ్మున శకేగుటయును . ఈ. ఊ. ఐ. గం. త. 2. కాకుస్టుడన్వానిగని యెం 

కొన్ని |పతులు. శకి. నతడు (వేనుండను, 'ధేమండను, శేనుండను, వెన్నుడను, 
[వ సేనుండను) జూ ఇత్యాదిగా భిన్న (పతులు; అనేననః _ అని మూలము. 

4. విశ్వకుండను వేరి - చా. పెక్కు | పతులు = 'విప్వగళ్ళ పృథోఃపు[తఃి = అని 
మూలము 11-205-8. ర. “గావ నృస్య 'చాత్మజః | జజే, శావ నకో రాజా (శౌ ఏ భం “ఎ 
వస్తీ యేన నిర్మితా” = అని మూలము. 

1. కాచుటకంను-ఆ. ఘ. జ. వీ. శ. ౨. కృళిం చినగాని-ద. లె, నందనుల్-వీ. శ. మ, 



ఆర జ్యాపర్వము __ చతుర్దాశ్వాసము 878 

862. క. నీరథణంబు కతమున, ధారుణి మముబోంటి సాధుతపసులు నిత్య 
[పారంభ ధర్మ+కర్ళో, ధ్రారు లగుట యదియు నీదుధర్మువు గాదే. 

తిరిలి. వ. విను మొక్కయద్భుతంబు నె వ్చెదతొల్లి మధు కై టభులనం |బఖ్యాతులై న 
యనురుల తనయుండు ధుంధుం డనువాండు మహాబలపరాకమనంపన్నుండు 

నిజతపోబలంబునం బితళామహు*ీవలన వరంబు వడసి 'దేవదానవగంధర్వాదు 

లకు ినజయ్యు ండై_ చరియించుచుండు నయ్యనుర యిపుడు మదీయా[ళమ 

సమీపంబున బహుయోజన *విశీ చ నం బగు సము(ద వాలు కాపులినతలంబు 

నందు మవోవివరంబు గావించుకొని సుఖంబున ని దించుచున్న వాండు 

వాలుకాంతరితళరీరుం తైన వాని నిశ్వాసవవనంబు ధూమదవహాన జ్వాలా 

ఖీలం బయి 'సంవత్సరంబున కొక్క మాటు వెలువడి భూనభోంతరం ెల్టను 
నిరంతరసికతారజఃపటలంబు మాంటుకొనం జేయు. దదీయవేగంబున. 

దత్సమీసభూమి శై లకాననంబు లేడుదినంబుల'దా(కం గంపించుచుండు 

నిట్టిదారుణత్వంబు కతంబునమాకు మాయా | శమంబున నుండుట సంకటంబు 

గావున నద్దురాత్ము వధియించి మాకును లోకంబులకును ీహితంబు సేసి 

కృత కృత్యుండ వై మణీ తపోవనంబున కరుగుము. 

884. తే. ఎవ్వండమ్మవోనుకు వధియించు పనికి, బూను నతనికి నాత్మీయభూరిశ క్తి క్రి 

యిచ్చి జయమిత్తునని యానతిచ్చె నధిప, ేయాదరంబున నాకు. 

జ[కాయుధుండు. 

885. వ. కావున. 

882, 

888. 

884, 

1.5 రో క్రారులగుట యదియు నిహిత ధర్మువుగా బే = వొ; కరో చారులగుట 

యదియు నీదుధర్మువుగా చే = వీ. శ. మ. పెక్కు (పతులు. 

1. మధుశె కై_టథయోఃపు[తో ధుంధుర్నామ సురారుణః = అని మూలము. 

వ. మెప్పించి వరంబు = ఐ. ఘఠ. వీ. శ.మ,. కి. నవధ్యుండై. ఘు. ఠ; నవే 

యుండై ల. 4. విస్తరంబగు, విస్తారంబగు = కొన్ని [పతులు; వి స్తీర్ణ ంబుగా ణు 

ధ, ర. మాటుకొనం = ఆ, ఈ. ఐ. ఘ, రు. ఠఈ. త. ద.ల; దూటుకొనం = 

వా. శర. సూ, కొన్ని (పతులు. 6. [పియంబుసేసి = వా. వెక్కు (పతులు; 

హిత ంబుసేసీ = ఈ. ఐ. ఒ. త. 

1. యాదరమున నాతోడ జ[(కాయుధుండు = "పెక్కు (పతులు, 
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| 

886, చ. అతులిత విమ్ణుశ కిసముపాసానమూ ని
 గవి లెమ్ము సం 

తథ భుబళ క్రి సిటి యవ ధా 
Fs నక్బంగ ty ఇద్దాం ween 

ty 
యతి 2న గరుండు కిం ద్థిక్ గ hee బు ముం సరు నిన్ను నూ 

రి తగుణ యింత నట్ట సగం పున స 7 నము) బో శి ము ౧చయయున్ , 

ఏ8". వ. అనినం గృళాంజలియొ యుద ంకునరు బృవాదళ్వుం ణి ఉునియె, 
SE) 

885. క. విమలనుతి ననస్త్రునన్నా గి సము HO దప Bus స నమకటితి నిం 

క్ర మునీం ద ఫి పోవనగవము, నవు CONG సారు సను నొసిన్న పముళా, 
i 

|| 

889. చ. అనఘు(డు మత్చుతుండు గు నలాగ్నుండం సంజ మవీీనలుందు సన 

జ్టసేహి త శారి cl రితి సంఖ్యకి fh గిన (యా, “od 
(| a 

డననుత యమ్మ్మహాసురుని. 2 జసు "హక్, క్ My 0 ప్ల "ఖీ 

ర్ధను లగుచున్నపు త్రులును “దాను నవ్య" వి odin na. 
ఓ ర 7 

890. వ. *నాకుం దసంబున కొనుజ్ణ యూావనవలయు నని పగికి యు గ గ్ఫంయినకుం బుత్తు 

సమర్పించి యమ్ముని చన నఖినందితుం ట్రై బృహనన్నుం యు చట వనంబున 

కద గ ననిన విని ధర్మాన 'ం0దనుండు మార్క. nt" | గుండు మధు కట 

భుల పుత్తుం దని. చెప్సిని రమ్మభుకై కె టఘలెళ్ళాలంబు కనా శమిమొ 6 రని 

యడిగిన ే నళం డ్రి టీని "యు, 

న మారండోయంభు ధర్యరావానటి మధురై విమల బలము సెవ్బ్రుద్ 2 

సం, లిం 14 10 

891. సీ. అధివ తొల్లి జగ త్ర్రయంబు నేకా గ్గవమై యుండయా! నస్ఫు వారి 'యొకండ 

భాసురభో సం ద్రవర్యంకమున భవ్య యోగనిఛాసుఖయు. క్రీ నలర 

నతిదీర్భ మగు కాలోమరిగం బదంపడి దై త్య లిద్దణు మసో ద త్తీబలులు 

మధుశకై టథులు నాంగ మథిత | తన లేను సంచి యప్పర మాతు రివ్యనాభి 

CTT జ యల టంలో భట TT TT EEL alee 

886, 1, "నేగమాతళ = రర, ఏ, త్ర; సెమ్మినాళత జ భిల్ల ప్, వ గీ గక రుంగు) ఆ కీ, థ్, 

వీ. శ, పష; నధికుండు = ఉ. ఊ, ఎ, చే రగ 

889. 1 హితకార్యర్రైర్యనిధిఇ. ఏ, రు, క, చానును శొగ్యమహోవిళూలితోన్ =, 

890. 1. నారుందపంబున కను్ఞ = ఎ, ఏ. జౌ, గ; నాకునమర్జ = వా, కోన్ని (పతులు, 

2. వాగేమి [కమంబున “సవ్వరిచేత 'నేమెరని = చా.వీ, శప; వారేమి మొరని- పెక్కు 
(పతులు. లి, నతం డిట్లని యె-కొన్ని (పతులు; నతండు ధర్భానందనున ! గిట్ల నియెంవా + 

991, 1. నందు = ఆ, ఈ. ఏ, ఇరు. త. ర్ల, మరిగిన వదవడి అ. ఈ, ఎ. ఇ, 

యు. త. శి. భుజులు అ ఆ. ఠ, లీ. శ. మ. 



ఆ. *కమలమున వెలుంగు కములానుకుని నక తజ. డో: జమా ని త్ 
జసు ము 14 | Bh వి ళు! 

న “2 నతడు ఖీతినాంది యా కోక చంచ బాడి” “కువ, నను 

ఏ902,. ఉ. ఆ౭౩టఈ గాత గాంచి కమలాక్షుండు మేల; Tape గ. ‘hes వో 

సేతుల ర్రైత్యసింహుల నె తభయాతుులయా- మని 

ట్రీతని నుక్కు_నం బటుప నేల *ళభవదృలశెర, యు కికిం 
లంక 

(పేతుండ నై నై_తిం జెచ్చెర నభీష్ట వరంబులు వే:డుం డిచ్చెవకా, 

99, చే. అనినం గలక ల.నమ్టి యయ్యసుకవరులు, క్ మాశేనుయిమ్నైద 

వరము లిచ్చెాద మడుగుము వలచి "తేని అదిక పదాల టకు 
వా 

894. *సత్య[వతులార వరం, బత్యంత | పీతి తి మిమ్ము కడిౌడ లోక 

mu నాచే , శమ! త్యువునం బొందు: డిపుడ మం వికువ్పకుకా, 

శీ95. వ. అనిన వార లొండొరువుల మొగంబులు చూచి కొని యావ, ౩ రరున కిటి! 
పు gy 

896. చ. ేనగినగి యేనియున్ విను జనాక్షన యెన్న (డు బొంకు వల్క మ 

*త్యగణితవి క మోరుబలధై రమ “మ! గుల ముల Ag pre 

bh 

లగతి దొలంగ6్ళ [దోవంగం కే డలం జు యగు:.గాక కోకు మె 

చ్చుగ నిదె (పాణ మీచ్వె నము re కును కూచుని "కాన కేమియు స్, 

4, కమలమున వెలుగు జగప్పితామవా "ని దర్వభోదర ఓ బొ గం ఘం, జ, డం 

5. రోవమునను _ ఘ. న;రోవమతిని = పీ, =. "వక డోలి = అ. ఓ. 7. 

గ. జ, 6, దలరి| వేయ - వా. కొన్ని (పతులు) వలలు; శేరు = ఇ. త. డో; 

దలర| వేయ - వీ. శ. మ. కొన్నీ | పతులు. 

పీర్ల 1. పీగతింబరువనేల _ ఈ. ఐ.త- వీ. శ. 

బఅపనేల - డ. 2. భవద్దుణ శెర్ట- అ. 

893. 1. వలసికేని - స. కొన్ని పతులు. ౨. 

894, 1. సత్యవరులార వర మే నతు ఖ్ త్తమవ్య త్తి మిమ్ము = ఆ, 2. మృత్యువును 

బొందు అ ఘు, డ, త శి. వీ 

క05. 1 చూచుచు - ఆ. వీ. క.మనూచి = వా. 

896. 1, నగవులశేనియున్ - వొ; నగినగి యేనియున్ = పెక్కు (పతులు. బి త్యగణిత 

ఇ ర్యవికమ బలై క నమ్మగుల - శమన రి దరంబగునే = అ. పె. గ. 

శీ నెమ్మెయిన్ ఎ ఆ; ఇక = వీ. 
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టాలీ 

897. ఆ. చరావెదేని మమ్ము 1జలములు లేని చే, శమునం జంపవలయు? గమలనాభ 

నిక్క. మింతవట్టు నీచేత కిమడియంగ(, దగుదు మనిన నగుచు నగధరుండు. 

శీ96. వ. తై )ఏలోక్యంబును జలమయంబగుట నాలోకించి, 

899. క. పరమేశుండు దనయూరులు, పరపుగ నొనరించి చానివై ౧ దచ్చిరముల్ 

పరుషతరశితసుదర్శన, ఖరథారానిహాతిం జేసి |గక్కున( దునిమె౯ా. 

400. శే. పరగ నమ్మధుకై టభాసురుల సుతుండు, సువ్వె ధరణీశ ధుంధుండన్ శూర 

వరు(డు 

1-వాండు వరగర్వమునం జేసి వాండి మిగిలి యమరపతిందొట్టి వేల్పుల 

2వ భి భవించె. 

| 

401. వ. అనిచెప్పి యమ్మునీం[దుం డిట్లనియె నట్లు బృవాదళ్వుచేత "ననుజ్ఞాతుండై. 

కువలాళ్వుండు శుభదినంబున నుదంకపురస్సరంబుగాం *గ్భృత పస్థానుండై. 

402, తరలము. 

దనుజనిర్మథ వై కేతత్పరతావిజ్బృంభణ మొప్ప స 

ద్వినుత తేజుండు ఘోరసంగర*వి క మోత్సవలీలమె 

ఘనభుజాబలభూరిదుర్వహాగర్వసం[ గహు లైన నం 

దను ల నేకసవా[ససంఖ్యులు దన్ను6 గొల్వ నుద(గుండ్రై. 

గ్ 

87, 1. 'అనావృశకే౭స్మిన్నాకాశే వధం సుర నరో త్తమి - అని మూలము. లీ. బడ 

యంగ ౬ పెక్కు (పతులు; బడుటకు _ ఆ. ఉ. ఘం ఠ. ద, వీ. శ, ష. 

400. 1. వరతపోగర్వమున జేసి వాడిమిగిలి = అ. ఈ. ఎ. ఏ. ఐ. రు. 2&2. నవమతించె- 

వా. సం; పరిభవించు _ బొ. గ. ఘ. వీ, శ. వ. యళలిభంగము; నఖిభవించె - 

సెక్కు (పతులు, 

401, 1. నాజ్ఞాపితుండై ఆ ప, ఓ, ఓ 2 గృతస్నానుం డై = పెక్కు (పతులు. 

402. 1. సత్వరతా - అ. ఈ. రు. త. 2. విభమోత్సవలీలమై - ఇ. ఏ. ఓ. గ. చ. 

జ. లీ. శ, మ. 



408. మ. 

404. ఆ, 

405. క, 

407. మ. 

408. చ, 

ద్ సెల్లో అలీ ఆ ణ్యపర్వము చతుర్తాశ్వాసము 977 

శి చతురంగధ్వజినీపద కేప్రవిహతిన్ సర్వంనహాచ|క మా 
తతకంపంబుగ నే నప్పుడు దగం దై త్యారి యారాజునం 
దతులం బై న నిజాంశళ క్తి సొనిపెన్ హర్షించి రిం|చాదిదే 
వతలున్ సన్మునిముఖ్యులు౯ నృపతి క్రై శ్వర్యోన్నతిం జేయుచున్. 

మొర నె దివ్యతూర్యములు నందన దుమ, సురభికుసుమవృష్టి గురినె. 
గలయ 

"న పతీపభంగి యగుమందపవనవి, చేస్టితంబు గర మఖీష్ట మయ్యె. 

గగనమున మరవిమానము, లగణితముగ౦ (గందుకొనియె ననుకూలములె 

మృగవకిగతులు శోభన, మగు "చేర్చడం 'జెప్పె నజ్జనాధిపుయా[త౯. 

- ఇటు సని కువలాశ్వుండు సము| దతీరంబున విడిసి నిజపుశ్రు,ల "నాన్నాస్త్ర 
శ స్త్రజ్ఞుల ననెకనహ ససంఖ్య లగువారల నవారితజవసత్తు పల నవ్వాలుకా 
పులినఖననంబుసేయ ని యోగించిన, 

నరనాథో త్తమునందనుల్ గడంగి నానాళూల కుద్రాల ము 

ద్గర కాఫూదుల నయుుద। గసిక తొఘం బంతయుకా సవా 

నరముల్ వాయక పాయ "| గొచ్చి నడుమ౯ సంసువు( డై యున్న యా 
సురనవై_రిం గని రుగనిశ్వసననిష్ట్యూతాగ్ని కీలావృతున్ . 

అడరి నిశాత పట్టన గదాసి పరశ్వథ శూలవాస్తులై, 

*శడయక వారలందలును చానవుదేహాము వీ(క | చేసియుం 

బొడిచియు నొంవ *నెంతయును (బొద్దున కయ్యసురాధముండు బి 

ట్రొడలు గదల్సి నీల్లి వివృతో| గముఖుం డయి యావులించినన్ . 

408. 

404. 

406. 

407, 

408. 

1. |పనివాతిం = శ. వ; (ప్రతివాతిం ౬ కొన్ని (పతులు. 2 న బొందనేగెనపు 
ఇ క అల ; తా, అగ డరైెశ్యారి - వా; గ 'నేగానప్పుడు దగన్ దై త్యారి- సెక్కు. పతులు, $. నై శ్యరో 

ఓ... 

న్నతుం జేయుచున్ వా. కొన్ని|పతులు; క్త శ్వరో్యోన్నతిం జేయుచున్ _ వెళ్టు (పతులు. 

1. న(పతీత - వా. కొన్ని (పతులు; న[పతీవ _- కొన్ని (పతులు, 

1. నానాన్హ్రళ(న్ర్రృష్ణులన నేకసవాన - కొన్ని (పతులు; నానాసహ _ వా. 

1. దోచి లా జ ఘ. లీ. శ. వ. 

1, తడబడ _ కొన్ని (ప్రతులు. 2, దద్దయును - చెక్కు వతులు, లి. వికృతో[గ- 

౪, ఉ. బె. ఠ. డ, ద. 
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409. ఉ. భోరున విస్పులింగములు *వొడ్మంగ( దన్నుఖ సె తనాసికా 

410. 

411. 

వ, 

క్, 

ద్వారములందు వెల్వడియె చారుణవహ్నా శిఖాకలాపముల్ 
వారక యందు మందిరనివార్యులు రాజకుమారు లందబున్ 

ఘోరత సాగరుల్ గపిలూీకోవమున న్న శియించు చాడ్సునన్. 

ఇట్లు దృ థాళ్వక పిలాశ్వ"భ దాశ్వులు దక్కం దక్కి నకొడుకులందలు( *బొొఢడ 
వడంగిన( గడంగి గినుకం గువలాశ్వుండు నంహారనమయ నపాళ్వుండునుం 
బోలె నుజ్జ్వలుం డయి క్షదియుటయు నధ్రానవుండు *|కోధసంరంభంబున 
సముష్టితుండై యొక్క శూలం బెత్తికొని కవిసె నప్పు డమ్మహీవిభుండు 
దదీయోచేహజనితంబై మండుచున్న యనలం బాత్మియ యోగ విద్యా! పభ 
వం బగుజలీ[పవాహాంబునం |దిశాంతం౦ంబు గావించి (బహ్మా(స్త్రంబు పయో 
గించిన. 

ఆదివ్యా(స్త్రజ్వలనము, భూదెగ్గగ నములు వలు బొదివి మహో గం 

బై. *దానవేం[దు దేహము, బూదిగ నొనరించె. జితముగ నొకమా శ్రన్. 
412. వ. అంత, 

418. క. నురళ|తు(డై న ధుం్పనిం బరిమార్చితి వీవు!జ గదభయ కారివి భూ 
వర ధుంధుమారు( డనంగా., *౨బరంగు మనిరి నురలు మునులు పార్గివముఖ్యా. 

£14. వ. ఇట్లు (వసన్నులై యిం చాదిదేవతలు "నుదంక| పముఖసంయమివరులును 
నమ్మహీవరు నభినందిం-ి నీకెయ్యది యిష్టంబు వేడు మనిన నతండు 
(బాహ్మణిభ క్రియు ననవరతచానకీలతయు విష్ణునితోడి సఖ్యంబును శవరం 

409. 

410. 

411. 

418. 

414, 

1. పుట్టగ = వీ శమ. 2, (మగ్గిరని = ఈ. త. వీ. శ, వమ. లి, కోవమునందు 
నశించు - వా. కొన్ని (పతులు; కోపమునన్నళియించు - వీ. శ. వ. కొన్ని పతులు, 

కే చం[దాళ్వులు - వా. వీ; భదాళ్వులు - పెక్కు (పతులు. 2. నమనిన - 
వీళ,.వష. కి. [కోధావేళంబున = అ, ఈ, ఎ. ఐ. ర్లు, 4, 'తేజోజనితంబె జూ 
ఇ. ఏ. ఓ. గ. జ; దేవాంబు తేజోజనితంబై - బి. ల్, (వభావజంబగు - ల, 
6, [పథావయబునం = ఈ. ఐ. త. ఇ 

. 
| 

1. నిండి = వా. వీ, శ, మ వెలుగ _ చెక్కు (పతులు. 2. దానవుఘన - వా. 
వీ శ. ష; చానవేం[దు - పెక్కు (పతులు. 

1. జగముబాలించితి భూవర = ఆ. ద. వీ. శ, మ. ల్లి. బరగుదు ఫీవనిరి నురలు 
పార్టివముఖ్యా ఎ వీ. శ. వ, 

1. నుదంక[పముఖ సంయమివరులును _ కొన్ని (పతులు; దక్కటి నంయమి[పము 
ఖులును _- వా. 2. శక్తియు = వా; భరక్తియు _ వీ. శ. వ. పెక్కు [వతులు, 
ల. దనుజునివలన మృతులైన తనసుతులు గలుగనువరంబులు గోరిన - ఘ., వీ. శ. వ. 

# 



ఆర ణ్యసర్వము _ చతుర్థాశ్వాసము 379 

బులుగా.6 దనకు. గోరిన నట్ట యొనంగి కవారలందటు నిజనివానంబుల కరి 

గిరి కువలాళ్వుండును విజయోల్లానభాసితుం డై 5 పురంబున కరిగి సముజ్వుల 
“సా మాజ్యసౌఖ్యంబులం బర గ నని మార్కండేయుండు ధర రాజునకు 

గువలాశళ్వుండు ధుంధుమారుం జైన విధంబు నె ప్పె నని చె శంపాయనుండు 

జనమేజయున శెణింగించిన తెజంగు. 

415 క. *చరమయుగచరిత “ధర్మ, స్టి రీకరణ చతురచరిత దీగుణలీలా 

416, 

గద్యము. 

పరికరపరిచితనయోవి, స్వర వితరణవివరకా క చానవినో చా. 

మూలీని. 

'కరివరకిరికూర్శ జ్యాధరా ధీశతుల్యో 

ద్దరణగుణధురీణోద్దండబాహార్గళా గ 

స్ఫురితనిఖలగే|తాభోగ భాగ కభోగా 
*తరుణరుచిరమూ క్రీ ధర్మశతం| తాను వర్తీ. 

ఇది సకలసుక విజనవినుత నన్న యభట్ట[పణీతంబై న | క్రీమహాభారతంబునం 
దారణ్యపర్వ్దంబున యకయుద్ధంబును గుబేరదర్శ్భనంబును నర్జునాగమనంబును 
బాండవులక డకునిం దుండు సను చెంచుటయు నర్జునుండు నివాతకవచశాలకేయ 
పౌలోమవధ పకారం బెజింగించుటయు నాజగరంబును వాండవులు గామ్యక 
వనంబునకువచ్చుటయు. గృవ్ష్లమార్మండేయాగమనంబును 
(బావ్మాణ[పభావంబును సరస్వతీగీతయు వై వస్వతుచరితంబును 
గల్పాంత ప కారంబును యుగధర్మకి ర్సనంబును వామ్యాశ్వ 
హారణంబును నిం దద్యు మ్నో వాఖ్యానంబును ధుంధుమార' 

చరితంబును నన్నది చతుర్థాశ్వాసము. 

415, 

416. 

4. రాతననిహతులైన యత నివు త్ర లం 'బునర్జీవితులు గా (బఫాదించివార ౬ వా. 
ఇది "పెక్కు (పతులలో లేదు. మూలమందును లేదు. ర. యుదంకుని నిజాళ 
మంబునకనిచి కుమారసహ్మనస్త్రంబుతో నిజపురంబునకరిగి వారాంగనా నృత్యగాన 
విశేషంబు లాలోకించుచు రాజధానిం[బవేశించి - వా. వీ. శ, మ, తప్ప తక్కిన 
(ప్రతులలో లేదు. మూలమునందును లేదు; పురంబున కరిగి సము _ పెక్కు 
(పతులు. 6. సా(మాజ్యవిభవంబు లనుభవించుచుండెనని - ల. వీ. ళ, వ. 

1. వరమయుిుగ చరిత ధర్మ రకరుణా చతుర = 9. ఊఉ. లి ధర్ము స్థిరకర్మా చరణ 
చతురధిగుణ - ఈ. ఐ. రు. త. వీ. శ, వ; ధర్మస్టిర కరుణాచతుర - ఊ. ఏ. ఒ. 
గ. ఘ. ద. లి, విన్త్సరలైకనుధీనిధాన చానవినోదా ఇ. ఈ. ఎ. ఏ. ఐ. రు,త. 

1. కవివరఫణికూర్మ - ఉ. శ. మ. 2. దరణనుఖతమూరక్తీ - వా; తరుణవిమల 
మూర్తీ = ఈ. ఐ. త; తరుణరుచిర - వీ. ళ, మ. కోన్ని (పతులు, లీ, నిళ్యాను 

వర్తి - చ; సంధానవర్తీ = జొ, 
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నే 
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0 0 ౮ 

1. క, (శ్రీయుపతీవియ గ్భననా 

రాయణవిరుదాంక సీను రమణీయ!గుణ 

(శ్రీయుత నీర శ్రలధర్మప 

రాయణ రవి తేజ రాజరాజనశేం దా. 

ఎత ధర్యరాజిన యార్భాండోయండు ఫు త్రునోటండి (బోగు DROID YY దాల్చు న్ 

నం, రీ 100! 

ద, వ. అక్కథకుండు శానకాదిమవోమునులకుం జె'స్సే గట్లు సవాుుకీథభంగుల 

మార్కంజేీయుండు వివరింపం౦ బుణ్యక 'ఫాాప్"శేషంబులు విని సంతుష్టహృద 

యుండై "కొంతేయపూర్వజుండు మటియు నము నిం ధున కిట్సనియె. 

లి. సీ, సమధికదర్పదుర్భయముతై నిగిణెడు_ నింద్రియంబులం గుభియించి శెచ్చి 
మననుపొందున నిడి *మన సవాంకారంబువజ్ఞకు( బాపి సెద్భక్రియు క్రి 
నెరయంగ ననిళశంబు నిజభ_ర్భృళు ళూషయందు *నమాహిశ మైన వనిత 
యఖిలలోకోత్కృష్టయని యెపఫ్ఫు ీనూహింతు నరయః బలివత లైన వారి 

1. 1. గుణా ద. 

2, l, విధ ౦బుల - ణ్, ప్, ఓ గ్, యు 2 యువలిన mag థా se శ, చ్, ఖీ ్జ, 

ర్లు. త. లి, యా[గ జుండు = చెక్కు. (పతులు, 

వి 1. నెగజెడు - ఆ. ఈ, ఎ. ఐ., క. ర్వు.త.ల. ను నిగుజెడి _ కొన్ని |వతులు. 
2. మవాదవాంకారంబు _ బొ, ట. శీ. జొనిపి జా. భు, చ, టట. ద, 4 సమీ' 
హితమైన - ఈ. ఎ. ఐ. జొ. ర్, కీర్తితు రయ - క. చ, 



6. 

రనొ 

. చరిత మత్యంత ధర్మసూత్ముంబుం గరము, కీడుక_క 
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యట్లుగావున విన వేడృయయ్యొ. జెప్ప, కిషమయా వు? 

. మణియు( దల్లిదండు 1విరువురయందును బు. తడిమి తం న యాయాసుం 
5) [= న జ. 

నం. 

జ 

జాతుం డై న పురుషుం డేమి ఇజంగు నడవడిం బరమ 

వడయు *నివియన్నియు వివరింప నీవ యర్హుండ 

యమ్మహిపతి కిటనియె. 
లలి 

బివ్వరి కెక్టు డు వారలయుడం బు శయం డటిదాఃడు గావలయు హీనో 

భరియించి పదవడి |పాణసంశయదళ నొంది పు త్తుస్: గాంచు కీడెందు? దలి 

తపములు యజ్ఞ ముల్ దానముల్ (వతములు 

గావించు. బు త్రునీ( గామించి జనకు: డి టిరువున వాటును నరయ తలప: 

. దనయుం గని తల్లిదం[డులు దమకు నతండు, భక్తు: డగుటకు కరరాాను 
ద 

కాసపడుదురు *విను మట్టి యాన సిద్ద్(, బొంద జేయునత:డ 

కుం | 
యా. 

చువ్వ 
చు! 

నందమండు. 

క. జననియు జనకుడు నెవ్వని, యమీవర్తనమునం | జియంబు నందుదు కెద ద 

తనయుడు ధర్మము. గ ర్హియు, ననూనముగః క్టైడయు: జొందు 

- నత యగతులన్ . 
౬] 

6. దుష్కరంబును గాదె నిర్ణూత జూ చెక్కు. |పతులు. "గ వివరింప దురితదూర = ఓ, 

58. వలయు. పెక్కూ_ [పతులు 

1. లిదరి - ఓ. దె. బుతన్నేవానిమి త్త _ ఆఅ. రు, 3. కలోకంబులు = కొన్ని 

ష్ల 

mw 

(పతులు. 4. నవియును = వా. కొన్ని (పతులు; నివియన్నియు - 'పెక్కు[వతులు. 

1 మీరి - ఇ. ఏ. 1. నొనర - వా; చెందు -ఒ.. లి. ధర్శ్మసంయుక్తుడగుట - 

ఉ. మఘ. చ.ఠఈ, ద; ధర్మార్థ నక్తుడ గుట= ఓ. కూ గట, ల. శం మున వ, వారి 

(వీరి) యాయానసిడ్డి = ఉ. మఘ. ర. 

గ్ల ae స జ. 

క, జ; కడయంజాలు _ళ. ప బడయంబొందు = ఆ. ఓ. ర్వు; వొందంవడయు = 

వా; నొందిపడయు -ఘ. చ, 
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7. 

మూర్ ఒందోయుయడు డర BOUT ఉతిబి తొయావోల్భ ప్రల 

వ, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
టో 

seoay శ ళ 

Wut pw న 

ఫో గో ఓ గ్ 

సం, 8.10020 

నుటియు నిజభ_ర్లృళు[కూషయండు నిఆ్యాన_క్షయయిన పతినగకు నఖల 

యజ ష్ష చదొనతపఃఫలం౦ బుటు నులభథంబులగు_ నొర్మాయిలిపీ*నంబు నప్పెద 

నందు నీయడిగిన యర్థం" బులన్ని యు. 'రేటవడు సాకరి ౧సిము  కోశిక్రుం 

డను వాం 'భర్మతపన్ళేలుండు సింగ 'తాన్య్యయన న చ్సరుండయి 

యొక. విశిష్ట గామంబున నుండునగం డోొక PES (గమన సమీపంబునం. 

దొక వృడమూలంబున స "సీనుండై. చేగంీబుణం. ీగుణీయించుచుండం 

దదీయ ళాఖాగతంబై న "యొక్క కొక్కి.గ య అనిని కట్ణ తట్టిన నమ్మ 
హోద్విజుం డథిగి చూచుటయు నది 'యనవ్చుడ WN తనం 1 ‘igo MGS oo 

గనుంగొని యతండు. 

అక్క-ట నా!'వహృదయము గడు, సక రిక ము ౪ Dang కళ తమ యూ 

కొక్కెర నిటు సేనితి నా, కెక్కడి శాంగి యని విన లఅవ్బాడయయుం డగుచుక్ | 

(గామంబున కరిగి యందు శుచులై న £ (పగ్భవాంబుల క A భిజూ చరణంబు 

సేయుచు కినందొక్కశపుణ్యగృ్భవాంబు వాకిట నిలిచి “థి శాల'గేహి' యను 
టయు నాొయింటి యవ్వయు నలీసం థభమంబున | న్ MW బాత 

శోధనంబు సేయు నెడ, 

సెక్కుభంగుల వగచి మధ్యాహ్నాంబగుటయు గృ ఆహా కవిధానుండై 

AL DLE EET EEC IT TIENT LY REO A ER Mare 

1. బంతయు - ద; బుసర్వంబు = జో; వ boots ఎ సట జీ, నంత. 

నొక్క - జొ,ద.భఘ, 4. బుగుణియించు-కొన్ని (పతులు రీ, సుచరువుచుండ = 

ఆ. 6. శాఖా[గంబున-కొన్ని (పతులు, 7, కొ గ్ల CoE pee రగ; యొక్క 

కొక్కరయా = అ. ఈ, ట. ఎ. ఐ, జ ఈత,ళ. రీ పైచివ సీ శ, శర వ, 
9, యవణంబ = ఈ, ఏ. 

1. డెందము = ఆ, ఈ, ఎ. థ్, రు, గ్, ల వి, నలుగోస్ md are ot గః, rp త, 

రి. చలిత = రు. 

1. గృతస్నాన - గ. కమ, 2. వాకిళ్ళనిలిచి _ కొన్ని ప్రతులు; శే = ఇ, ప, 

ఈ. త. ఐ; నందొక్క గృవాంబు - కొన్ని వతులు. 5. నతీయు _ గ. ః శమ, 



cnn జ ఆర ణ్యపర్యము __ సంచమా శాఃసము బెక) 
Wat 

10. ఉ. ఆయులనాంగ భర్త గడు నాకటం దూలుచు కె వశ్తానం మిగల గా. ల 

దోయజోనే[త సం|భ్రమముతో( దగుపీకము వెట్టి పాద్యముం 
బాయక మజ్జ్ఞనీ[కియయు భ కిీనొనప్పు పియోకు కు ననా. 

ఖు 

నాయనం *[లీతుం జేనె రుచిరాన్న రసంబులట్ కేసి చచ్చరక్ . % Te 

11. చ కుడిచినపిమ్మటం గుసుమకోమలి "వి స్న్వ్నతసం సరంబుగా 
ఇది శ్ర అటే 

నొడికపు *సెజ్జనెసి వియుండొయ్యన యందు శయింపం ముద్దల? 

బిడి చరణంబు లొ త్తి మదిరేక్షణ యంతటిలో: దలంచ మ 

న్నడరంగ భితశై నిలిచినట్లి మహీమరీముఖ్యు నాళ్ళలోన్. 
ఈ... లేదో జ | 

192. వ, ఇట్లు దలంచి భిక్ష గొనుచుం జనుచెంచిన నమ్సృనణువంబజూచి కౌకికుండు 

రోషరంజిత!లోచనుం డగుచు ని ట్లనియొ. 

18. క. అడిగినయప్పుడ చెచ్చెరం, గడపినం "బోనవ్వ యేను గడు దుర్యతివై 

పడతి ననుినిలిపి భికం, విడక కడు నవజ్ఞ్ఞ నేసి తేల మదమునన్ . 
[3 el 

14. చ. అనిన( బతి వతాతిలక మాతని కిట్లను నయ్య మ త్కియుం 

డనుపమితకుధా'కలితు(డై చనుదెంచిన భక్తి నమ్మవో 

త్భునకు సపర్య చేయుచు మిముకా మదిలోన: దలంపం జాలనై_ 

తి నిదియుం దప్పుగా6 గొనక ధీరతియొప్ప సహింపంగాణే దగున్ 

15. వ. అనిన నమ్మ హీ దేవుం*డప్పతి[ వ్రత కట్టని యొ. 

10. 1, నేతి - శ. కొన్ని (పతులు. శ క్రమము ఊఉ తీ నమ్మ  ఊ. దో. 
శ 

4, దృ్భస్త _ ఈ. ఐ.త. వీ. శ, వ ల. నింతి - వా. వీ; జేకీ _ క. 

ll. 1, సంస్కృత సం_స్తరంబుగా = స; వ్మిశమ సుస్టిరంబుగా = ఈ, మ త. జ. శయం 

చెక్కు. (పతులు; శయ్యవైచచి - ల. వ వర్యు _ కొన్ని [పతులు. 

12. 1. నయనుండగుచు = కొన్ని |పతులు. 

18. 1. బోదవ్వ - ఇ. ఏ. ల; బోనమ్మ - ఉ. ఈ. ౨ పిలిచి-ట, 

షీ "|. భరితుడె - ఇ. ఏ. ఘ, స; చలితు(డై దడ. బె. కవీ. స్క ద దీని అ 

ఘ. లి. నగున్ = అ. 

15. 1. డవ్యనిత = టి, 



88 శ్రీమదాంర మహాభారతము 
లీ 

16. ఉ నీమగలేజెంత కియెక్కుజ మనీషులు భూసురు నింతతక్కు.'వే 

కోమలి యేల యిట్టు గడుం టన గ గానవు గోకవంద్యులళా 

భూమినురేం[ దులా డ్ విజసుంగనులో జొటిగ A కషాయ చో 

'నేమిటనొక్కొ. వారు గడు నెల్లి మె రిటు నన నిచ్చట, 

17. క. అవమానితులై ధర, టివిలు (గో ధాగ్న శిఖల గీసించి ీమవో 

(టి వనద్వీిపంబుఅలతొ*, నపనీ నలం బోొదనదరితి! గ ఫలి కారుల్ , 

18. న. నీవించే amo సొట్ట సే ని pm సి (లిన NON రూట్ యే, 

19. నీ. చేవశానములు భూబేవతావరు! భట యెసు భజ “a mt సి క! wee నంయ ఫ్ 

యొక ప! స్స డళిగి బయోానిధీిజలము లవీయనజల్. గ Tok జెట్లు 

2వండకవిష యంబు ధగ్గ౦బ సయం oe మై సెగ నుపో స్వజండు 

వాళొాసీ యను 5 శ్యవర్యుమింగి యఃిగెంచుగ నం వ తగా wn 
XY ia శి fret గ్ నొంరుండు “గినిసి 

శే. ధరణి మజియును 'జెక్కు.విధంబులందు, (బవ్మావిదుఖి 1౩ | బాహ్మణ 
(వభుల మహీిమ 

వినమె యెతి(గి 'యెజింగి నర్వీనుత చరిత, కొటనిగెని ఎజ్లినే 

త seen (కి కొనంగ, 

20. వ. నాేళఅంగు నెప్పెద నాకర్ణింపుము, 

16, 1. డింత వీ, శవ, కొన్ని (పతులు 9 యెక్క్ళుంపేం వీ కో భర వ, 

8, యింత యేల . కొన్ని (సతులు. 4, వులా = ఆ, ఈ, వ్, సేయగ = చ; 

గొల్వగా = జ, ర, నిచ్చలుస్ = స నీచ్చటసీ = శం న బిక్కు. (పతులు, 

17. l. సము [ద నన ou ళీ, 

18. 1. నెలుంగవై తిగాశేమి - కొన్ని (వతులు, 

19. 1. లెదు (లయ్య చేను ons) అ, పీ, కీ న ఖీ, Hoan ఏషూగ్ని అట. గ సీయ డే= 

కొన్ని (సతులు, 4. డుక్కుననుగినిసి-. శో, 5, కడగి = కొన్ని (సతులు. fh: (గోంకి- 

వా; గోకి, 

20. 1. తెజం గెటింగించెద = జ. 



(25) ఆర జణజ్యవర్యము —_ పంచ మాశాంనజ 

21. శే. పతియచూవె నాపాలికిం బరవ మదైవ, మేకు! 
bi 

(a 

గోరి యొనరింతు *దీని మిగులంగ కెనొండు జక 

లిలి వనీ వతి[కొధనుండ వగు!టయు 

నివాతం బయ్యెం గాదె యిది. మదియపాతి; వత్యమపహి 
గాన (కోధంబు గోొనియాడుట లగ్గు గాకని ' యిట్లనిచె మమ, 

25. శే. [కోధమోీవానామకులై న £ఘోేరళ; తు, లిరువ 
రుడు తంత 

రంగ మ ప్రథయంబు నడంగకున్న 6 గలదె యూరక అావారాంెకో కంల యు 
లా ప వ 

వే సీ, ఎవ్వండు సత్యం! 2 యిప్పుడు? బలు). హీసావిదూరు'డు ిగురుజన హీ శా? rahe ప్దూా ఖో 

గామంబు దగులండు క ర్శంబి బు లాజును నముచితనం వయోజ్ళ త 
3 

నట్టి పుణ్యాత్నుని ననఘు (జావా ణుండని యనిశంబు గ 3. 

ణ్, లార్జవంబు శమము నధ్యయనంబును, లజ 

ధర్శగశతికి కినివియ తగుసాధనంబులు, వే నివికి 

81, 1. సద్భక్తి శుకూవష నెపుడు (లీతి-ఉ. యు, & నిది నాకుగొన కొరం” కర్ణములు 

గాగ నుండుదు. దలంచిచూడ _ వీ.శువమ ప నెందు అ ఉగ్. శ నీడని 

చూచి _ కొన్ని (పతులు. 

జ్ర, 1. ట యే చెబుంగుదు-ఆ. ఎ; ట చెబుంగురు - ఇ. ఈ. ఉత. జి, దివి మరి 

యుని ౬ పెక్కు (పతులు, 

23. 1. వహోనుగతులై నమ. ౨, [కూర = ఇ. ఈ. వ, ప. తే. 

మయ్యుభయంబు నడవకున్న గలదె యూరక [(జావ్వాణ = కొన్ని (ప్రతుల, 

24. 1. బునెప్పుడు - వా. కొన్ని (పతులు; బయెప్పుడు = చ. 2 ఒల్కును. హింసా 

విదూరుండు హితకరుండు = న, లీ. హితపరుండు = ఇ పహ ఈ, నోరు = పె 

[వతులు. క్, డగులక _ ఉ. ర, కి. బిరగు = క. 7, లకు = కొన్ని వతులు, 

శీ. నవియ = వా; నివియ - కొన్ని (పతులు. ఏ, విహిత - వా, పన్ని ,వతులు 

విహిత _ ఈ. ఉ. మఘ. చ.రు.ఠ.త. 10. వినయవిధులు - క, 11. నమొ = 

వా; నివియ. పెక్కు పతులు. 



386 

బీర్, 

20. 

ల్లీ 

వ. 

ర్, 

|! 
దా ద్ధి 

జ , 

ధర్మంబు బహు*మాగ్షదృష్టం జఖయి సూక్ష్మం బయి యుండు నీవు శేవల 

స్వాఛ్యాయపరుండవు గాని ధర్మ-సూత్ముత యొజుంగనవు గానునం దడయక 

మిథిలానగరంబున కరుగు మందు జికేం| దియుండును నత్యవాధియు మాళా 

పితృభ క్తుండును నయినవా(డు ధర్మ వ్యాధుం డను కిరాతుండు నీకు నఖిల. 

ధర్మంబులు నెణింగించి సంళయచ్చేదంబు సేయు శనాదెసం [బనన్నుండ 

ర్వగునది ననితలకుం బరిజ్ఞానంబు లేదు గావున “వా "లెచి యపరాధంయు. 

సేసినను సహింవవలయు గదా యనిన గొళికుం డి ట్లనియె, 

1నిను దూఅందగదు నీకత, మున నాోచిత్తము |పశాంతిం బొరనెం బురం థీ 
జనవినుత పోయి వచ్చిద, "ననుపమళోభనసమృద్దు లయ్యెడు నీకున్. 

తొళికం డలు (దావ్యాణుంథు ధర్యవ్యాధుని యొద్దివం లోవ్రుకు 2 

సం, 8. 107.1 

అని యాతణంబ యమ్మ వోద్విజండు ధర్మ వ్యాధదర్శనలాలసుం డ్రై కోదలి 

పతి వత 'యెజుకకు విస్ట్వయంబందుచు. దన్నుం గృ తాపీరాధునింగా 

దలంచుచు న నేకనగర గామంబు అలతి కమించి చని యనువమానళోభా. 

సనాథం బయిన మిథిలానగరంబు సొచ్చి రాజమార్గంబు దిని యచ్చట 

_ జనంబుల ధర్మవ్యాధుం *డున్నకీయెడ నడిగి వా "3టింగింప *న నట యే. 
ముందట నల్పమృగ మాంనఖండంబు లంగడిం బచరించి యమ్ము చున్న వాని 

ననవరతీవి కయాగతజనస మావృతు నక్కిరాతుం గని యతిజుగుప్పితం 

బయిన 6నూనావణంబు చేర నొల్లక త స్రొలంగి యొక్క యెడ నుండె నంత 

25. 

86, 

aT. 

|. ననుదూజవలయు . ఆ, ఈ. అ. రు, 

1. మార్గంబయి = ఒ. ఓ. శ్రి, నసూక్ళవిధంబెలుంగవు జొ. గా లి, నీకు బర 
మంబగు నఖిల - ఠ. 4. నాయెడ - కొన్ని (పతులు, గ, వగుము -ఘ. క. 
6. వారెందున _ఠ; వా రెద్ది వ 

త; ననుదూఅవలదు - ఎ; నినుదూజ 
దగదు - ఇ. ఏ. ల; ననుదూఅందగునీ - వా. వీ. ల్లి, చిత్తంబు శాంతి బోరనె - 
చెక్కు (పతులు; చిత్తంబు శాంతిబొందె _ కొన్ని [(వతులు. శీ. ననుపుము -ట. 
1. రాథుంగా = పెక్కు. (పతులు. 2. డెచ్చటనున్న వాడని = ఓ. శీ. యొడయ 
డిగి-క,జ శ. 4, నయ్యెడశేగి _ వీ. ష. ర్, (కోయవి(క్రోయా = ఇ. ఎ. ఏ, 
బు, త, లి, 8, సూనావానంబు సొర అ ధ్, 7. సొరనొల్లక అ కొన్ని (సతులు. 



శిర. 

80. 

81. తే. నీవు గడు ధర్మవిదు(డవు జీవహింస, జీవనంబుగ నడచుట 

ఆరణ్యపర వము _ పంచమాశ్వాసము గ్ా 

ఆ. వాడు నతనిరాక పోయడిగ 'నిజబుద్ది, నెణింగి యతసియు 
పరమభ క్రి (మొక్కి ధరణీసు లేశ్వరు., గుళల మ. సిం 

చ. అనఘ ేనితంబినీతిలక మైన 2పతి| వత వాతెజంగు చె 
ప్పిన జనుదెంచి తీవు నను( (బీతి. గనుంగొన నీమనోరథం 
బును మదిలో నెజుంగుదు. [బమోదము. *బొందితి *రమ్మ మద వాం 
బున కని పల్కి తోడుకొనిపోయె నతండు మహీనురో తీన్ 

. కెౌెళికుండును ధర్మ వ్యాధు నెజుకేక చ్చెరువందె పతివత యొటుకయుం 

దలంచి *యిది రెండవు “నాళ్ళర్యంబు గంటి పొమ్మని కలంచుచుః దడీయ 

భవనంబున కరిగి వానిచేతం బూజితుం డయి యిష్టక థా పసంగంబుననుండి 

యతని కి ట్లనియె. 

క పథ 

జా 

యకట యీఘోరకర్మంబునకు మదియ, బుద్ది దద్దయు దుఃఖంబు 
వ డని: వెవ్పుడు. 

. అనుటంయు లుబ్దకుం డిట్లనియె బ్రాహ్మణులకు? చవని సాధా 1 

బహ్మా చర్యంబులును రాజులకు దండనీతియు వె వై కురులకు గ్నషి కు పాళి 

వాణిజ్యంబులును శూ [దులకూీ శుశూషయు నెట్టు పరమధర్యంబద 
Cal 

నట్ట మాకును “మృ గమాంసోపజీవనంబు వరమధర్మంబు విశేషించి యిది 

వంళ [క మాగతం బయిన యాచారంబు విను మదయ్నుంగాక యీ'చేశంబు 

28. 

ఫ్ 1, 

8. 

1. చనబుడి - ఇ. ఉ. ఏపీ. 2. మడిగ _ ఉ, ల. ఏ. గొమరు మిగుల జో. 
ది 

1. వత్మివతా - వా. నితంబినీ _ చెక్కు (ప్రతులు. 2. నితంబిని _ వా. పత్మివత _ 

పెక్కు [పతులు. లి. నొందితి=కొన్ని [వతులు. క్త రవం అ పెక టా జతుల 
(= 

1. కు నచ్చెరుపడి -క. జ ద. £. యీ రెండు నాళ్ళర్యంములు = ఈ. ఐ.ర్సు. తే. ౬ 

1. సిద్దపథ మె - ఊ. ట. 2. బొరనెనిపుడు - ఒ. ఓ. కౌ. క.గంఘచ కదిలి, 

1. నత్య|బవ్మా చర్యంబులు - వౌ సత్యశాచ | లవ వాచ ర్భంబులు me టో, ఈ జ్ 

"ఎ, ఐ. ర్లు. ద. వ పాకుపాల్య వాణి జ్యంబులు' = కం ఊ. ద ల క్ ద్విజ 

జలే సీ శ. 

(వివ) శు తూషయు - కొన్ని ప్రతులు, 4. మృగమాంసోవజీవనలయి ఎ లీ కో 
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88. 

84. 

84. 

శ్రీనుదాం ధ్ర మహాభారతము 

నకు రాజై న జనకుండు కరాజధర్ముతత ఎం డయి సకలీవర్గ ధర్మరతణంబు 
నదలకుండు నట్టుగాన యాత్మ "క ర్భంబులు విడుచువానిం నప్పు త్తీీనై నను 

దండితుంజేయు గావున నేనును నిజకర్శ పరిత్య్యాగంబు సయ నోడుదు 

నీద్భళ పవ్యర్తనుండ నయ్యును. 

"తే. జీవహింన యొన్నండును "జేయ ననఘ, యొరులు సంపి తెచ్చిన 
మాంస మొనర నిలిచి 

తగిన "బెలిక' మి దిదుకుదు( దద్దనమున, వినను ల మానస శాంతి నాయర్ల మెందు, 

అద్య జో కీరా, అర tre చ. వినయము నిన్తగిల్ల గురువృద్ద జనాతిథి విప దన 

రృన లొనరింతు కేనత్యమును శౌచము 'నేనుజ *నీగి మన్ననం 
దనుపుదు భృత్యబంధుతతి దాల్శినహింతు ననూయంనీయ సెం 

దును మది? దృన్ఫసొన్న' బరదోవకథావిముఖుండ 'సవ్పుడుస్ | 

క. సతతోవవాననియమ, వతములం జరియింతు "నేకవనిళ్యా పియుండళా 

బుతుకాలరతు(డ నించా, స్తుతులందు మనంబు నాకు దుల్యత*నుండున్. 

వ. అట్టగుటం జేసి హీన యోనిజుండ నయ్యును నిర్మలుండ "నై గిం (బసంగవ 
శంబున నింత 'నెప్పవల'నె నీవు *ధర్మబో భార్గంబు నాయున్న యెడకుం జను 
దెంచితి గావున నీకు ధర్మవిశేషంబు 'వెజటీంగించెద నవీఛావతత్స రుండ నయి 

యాక్ర ద్ద ౦పుము, 

88. 

ప; మృగయోపజీవనంబు - వా. కొన్ని వతులు,. 65. నిజధర్మ - వా. వీ, 
6. కొన్ని [పతులలో "వర్ష" శబ్దమును, కొన్నింట “ధర్మ” ళబ్బమును వడునబడినవి. 
' ధర్మంబు విడుచు ఇ. ఉ. ఎ. ఒ. బ, 8. నేనియు _ కొన్ని (పతులు, 

క. నినిచి _. శ; గొనియు =. లి. కిచ్చి _ కొన్ని (సతులు, లి నమల 
మానస = ఈ. ఐ, త, శ; నమల మాంనంబు శాంతియ నాధనంబు = ఇచ్చట అఖండ 
యతీ, వా, స, కొన్ని (పతులు; నయమహింనయు శాంతియు నాధన ౧౦బుఎఠో; 

1. బంధు _ ఆ. ఈ. ఎ. ఐ. ర్ను. ని. నిత్యమును శాచము _ బొ. ద,న, 8, వీవి 
మన్ననం అ కొన్ని (పతులు. 

1. నొందున్ _ ఓ. 

1. యోనిజాతుండ - వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు. 2. ధర్శ్మ|వలోధార్థంబు - 
వీ. శ. ప. కొన్ని |పతులు; ధర్జుబోధనార్థంబు - ఈ. ఐ. క, శీ, ఛానపరుండ 
వయి జ “పెక్కు (పతులు. 



ఎని ధభర్యవ్యాధుండు కొలికనోప్ ధర్భబిశేవము లౌజీ[గించుట్. 2- 

సం ఎ 15కి. [8 

87. 

88. ఆ. 'విడువవలయు విషయవిషమచాంఛల సెద, విడుపు బోలు గుణము 

Ca 

న | 
గానర్వైరి బుధులు గలదె పరిత్యాగ,కీలునకు నసాధ్యసిద్దై యెందు, 

వీర. సీ, సత్యహితా లాపచతురత య కంబు సంతతసుజనపూజనము వలయు 

విను 2కామసంరంభ విజ్వేషములః జేసి కిమతిగలంగికను ధరుంబు దవ్వు? 
ds 

(దొక గాక నడచు టత్యు త్తమసరణి యః పియములయందును | వియములందు 
జు 

"దె న్యహార్ష ౦బుల6 దగులక్ర శీయున్నట్లి కల్యాణవ_ర్తనకాంత లన్న 
శి. అ 

శు జ్ర యన్ ( 

శే. యెగ్గుసేసినవారికి హితముసేంత, యాక్యజనములు గ్ శ్రీ ంతు కన్యడోవ 

CI) 

కారి దనీజాపమున( చానీశకాలిపోవు, వే వానికి "గీడు గాపింవనేల. 

40. క. ధార్మికులు కేసలుపును త్తమ, కర్మము. జెడనాడు నాస్తిక జనము విను మూ 

దుర్మతుల ఇఆట(గుోగై కొన
ి ధర్మము నెడ: (బీతోవదల: 

దగదు బుధీోనకున్ . 

87, 1. దప్పక = కూ. 

88, 1 విడువ. see శ = సెచ = వ్ త్, కై చ్, రు. ళ్ వ విడువవలయు 

వాంఛలయందు = ఈ. ఐ. త. శ; విడువువలయు సకల వివమయజాంచలయందు. -- 

వా. వీ. శర. కొన్ని (పతులు. 

89, 1. యరువాంబు = రో. 9. కామసంరంభ = ఆ, ఈ. ఎ. వి. 

మూలమీటున్నది 

ళోక 40 ఆరణ్యపర్వ. ర. మది = ఈ. ఊ. ఐం త ఎ 

(పతులు. 5. దోపమున - కొన్ని |వతులు., రీ. (కాగిపోవు కం. నగ 

లి, యొడలంరగదు = జ వ, 

40. 1. నడపు ట. &8- గనుగొని = చెక్కు. [వతులు. 

4. లకున్ = కొన్ని (పతులు, 



$90 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

41. క. మదిమజపునం బావము దన,కొదవుటయెను విదిప వగ చి యుకసగమును న 
నిది సేయ నింకనని యెడు, మదిం బెటినగమును నరుడు కమలు (గు నఘంబుక్. 

శీల, కే, *పాపముల కెల్ల సెక్కుడు పాతకములు, కన్స ప్వై (కోధలోభంబులు 

లాం వాని రెంటి జయించినవాయిడుగాని, మందు? బరమ ఛార్మి కుండని క 

యన్నగుడండు. 

se Ye es tava అస ల 
4. వ, కిష్టచరితంబులు గానిమార్గంబులు గౌన్ని తానం సత లు లన కూవం 

బులుంబో లె; గపటధర శ్రసంవృతంబులై యుండు వొని*ేదన్వులన పరగ్యబించచి. 
శష్టాచారంబుల నడీపుట ధర్మలశణం ఖనినం ొళికుండు శిష్టాభారంబు. 
లెయ్య వి యజఆింగింపు మనుటయు ధర్భువ్యాధుం ఢ ట్లనియె, 

ల్. 44. * 'దానంబు సత్యంబు. దపము యజ్ఞము సాగ్గ వము గామభోభాదివగ్గనంబు 

_గురుజనళ్లు కూప | కోధరా హిత్యంబు దనుము నంతోష మధ్యయన కినిరతి 
దాంభికత్వము లేమి దై న్యంబు వొరయమి యనసూయ 

యనవాం[కియాఖీోయు క్రి 
గ! 

దలంపంగ నాద్య మె తనరు ధర శ్రమ యొనవుం *గొనియాట కనా సికగోవ్షి.జనమి సైరా గ్ అంక fy 
తే, శీలనంరత తీర్ధరీసం సేవ శౌచ,మఖలభూతంబులందు కీదయార్లు 9డంగుట 

రి స డి న 1 ను శ్స చో oP 
_....మితహితో కులు సం గ్రతమి త్రగు ప్తి, యిన్నియును శిస్టచరితంబు లిద్దచరిత 

41. 1. యొక్కనగంబున్నది చీయనింక న ప్రై మును _ వీ ౪. ఏ. పెక్కు. 
ప్రతులు; మైన _ వా; ముగ - నూ, తి, మలవగవలయున్ ఈ. ౧ త; మానం 
గవలయున్ _ జె న; మలపు నఘమంబున్ ఇమే సిరి, 

42. 1 వొతకములకు _ ఊఉ. ఓ. మఘ. ళ. లి నూవెం*ల. 2. డకణగి ౨ ఈ, ఏ, తల, 
శీలి, 1. దవ్వులం బరిత్యజించి _ కొన్ని (పతులు. బీ, చుట "వా. వుట నగమధర్శ-ల. 
44. |] , వంబుగామవి మో వావగ్గనంబు = ఛ; వందు గామవిలోఖవగ్గనంబు = ఈ, ఉం 

ఐ. త. రు వము గామలోఖభవివర్ణనంబు - జ. కీనియతి జొ, శి,గుష్టీ = ఆ. ఎ. 4. గొనుటయు . ల; గొనియాడ . శ, కొన్ని (వతులు. 5, నాస్తిక 
గోష్టి లశ. 8. నిషేవ _ కొన్ని (వతులు. 7. మఖలభూతములకు నద 
యాత్ముడగుట ౨ ఘ, ఠ. 8. గృపార్టుడగుట = ఇ. రు. త, 



ఆరణ్యపర్వము _ పంచమాశ్వాసము కిక్! 

45. క. విను శిష్టచరిత గైకొని, 1యననూయత నడవ నడవ నంతకాణం 

బున బొదలునట్టి సమ్ముద, మనభూ దుక్గభ నూ యన్యవ భములకా 

46... వ. కావున శిస్టై-చార నియతిం జేసి గురుశుశూష సలిపి కృళాధ 

పరమజ్ఞానివరిపక్వం బైన చి_త్తంబుతోడం గామ[కోధమవోమకర 

సంకీర్ణయయు విషయజలీవరిపూర్ణయు వై న మోవోజలధి నష్థలెతధై ర్యంఐను 

తెప్పంజేసి యళ మంబున ని _స్తరిం చి కృ తొ ర్జుం డ వగు మని మజియు 

ని టనియె. 
య 

47. క. (కమమున శిష్టాచార, [కమ మెజుంగంగ ధర్మమునకు గడు వాటం బై 

విమలం బగు6 జిత్తము. సృత్యమును నహింసయును దనకుఃకేచావలములుగన్ 

48. ఆ, విను మహింన ధర్మవితతి కెల్లను మేటి,యడియు సత్యయు కో్మమైన వెలయు 

ననఘ శిష్ట చ రితలందు సత్యమ కడు,నధిక మనిరి (శుతుల వరపి బుధులు, 

49. _ తే. వేదవిహితంబులును శా(స్త్రవిహితములును, శిష్టచరితంబులు:ః 

ధర శనులు మూూ(డువిధముల( దనరుచుండు( శేగడంగి యిన్ని యు 

నదతికారణములు. 
2. 

50, మ. అనయంబుకా పే భుతవంతు. డ్రై వినుతశిష్టాచారమార్షంబులం 

జను పుణ్యాత్ముండు *దుర్గముల్ గడచి (పజ్షాహర్మ్యనంరూఢు: డై 

కనుచుండుం బటు మోపహాసపంకజలముగ్న౦ం బైన లోకంబు వీ: 

క నధోభాగమునందు ిడింది కడు దుఃఖం బొందంగా *నవ్వుచున్ 

45, 1. యనపాయత = పెక్కు పతులు. 

్తీరి, 1. నిరతిం'జేసి = ఠ. 2. (ప్రదంబైన - ఇ. ఉ. లీ. పరి = పెక్కు వతుఒలో లేదు. 

4. జలధికనలిత - ఈ. మవోనది - వా. వీ. కొన్ని (వతులు. ఇచ్చట మూలమున 
గి 6 అగ ఆగ AE mag 

నదియని యే యున్నది. జామలోభ[గవోకీర్ణామ్ పంచేందియజలాం Had, Wed 

ధృతిమయీం కృ శ్వా జన్మదుశ్లాణి నంతర” భం 98387. క ను త్రరించీంకె, 

47. 1. చావలములగున్ యు. త. ల. శ. మ 

48. 1. మగుచు = ఇ. ఏ. 

$9. 1. గణగి = కొన్ని [పతుళు. 

50. 1. శమవంతుడ ఆలీ. ఘు. లి, కశ మ, (శుతిమంతుడై_=కొన్ని 
(పతులు. రె దుళ్గతుళి 

IO త 

గడచి=ఆ. ఎ. ఒ.క.యు.త. ల. ఫీ ఓ. నుండి = కొన్ని (పతులు. 4. జూచుచున్ అత. 



హాభారతము 192 శ్రీ) మదొం ధ్ర మహాభా 

న ధర్భవ్యాంయుణు గౌంటనో శపాంసాన్నరటావంటు సెవ్ఫుట + 

సం, 8. 19-1 

1. వ. అని పలికి ధర్మ వ్యాధుండు మణీయు నిట్లనియె నయ్యా నీవు దొలుశ 

నావర్తనంబు గనుంగొని యిది హింసపాశేబవుళంబు గాదె యని పలికిశ్రిఏి 

చానికేను దగుతెజంగు సెస్పితి నది యట్లుంజె *హింస యిట్టిది యహింన 

యిట్టి దని విఖాగింప నెవ్వరికి నేర నగు, 

52, . క. మును తనచేనిన కర్మం,బునం 1జూవె నశించు భూతములు సంపెడు వాం 
డు నిమిత్తమాత మింతయె, యనిెస్పంగ వినమె 2యంచిళా చారులచేన్, 

శల, వ. *అదియునుంగాక. 

54. క, *ఫలమూలొవధి శాకం,బులు బశుమృగ తతుణు భత్యరములుగా భూతం 

బుల కజుండు సేసె నని య, స్థలితంబుగ (మోయు కుతుల( గాదన వనళమే, 

ర్, సీ, అనఘ యౌశీనరుంీడగు శిబి నిజగా్యతహింస నిందొగ్నుల కిడండె మాంన 

మతనికి లేదయ్యె నయ్య యు త్తమగతి రోంతిదేవుం డను రాజు దొల్లి 

యనుదినంబును గోసహ (నద్వయంబు. చా వధియింపందే *వేయివశ్సరములు 

దురిత మిమ్మహితాత్ము. దొడనెనే వేదాగ్థనిరతులై యశ్యంత నియతులై న 

త, ధారుణీసురము ఖ్యు లధ్వర ముీనందు( కబళువరింపచే పశువుల బర ముపుణ్య 

గతులు గలుగవె వారికి; గడంగి యగ్ను, లధికమాంసార్డు లనీ 

' (శుతులందు వీన మె. 

ర్ 1. 1. కర్మంబుగాచా (గదే) అగ లళ వన, వీ. హింసొహింన భిట్టివని = ఈ, ఏ, 

త. లీ, వళంబుగాదు . ఉ; నగును = ఊ. ఠ, 

రల... 1. చాన- ఈ, ఉ. ఎక, చ, ఇ... క, యెందు నార్యులచేతన్ - ఈ; యొందు 
నార్యజనముచేన్ - ఘు 

రల. 1. కొన్ని (ప్రతులలో ఈ వాక్యములేదు, 

రడీ, 1. ఫలములు నోషధి - ఘ. కఠ, శ. ష, 

55... 1. డను శిబవి-ఆ. ఘ.ఠళ. శ, 9, వేయు వత్సరములు - ఇ. ఉ. ఎ. యు. ఠ. లి, 
8. మృవానీయు ౬ ఉ. 4. లందు ౬ పెక్కు (పతులు. క. బళువధంబొనరింవలే 
పరమపుణ్య = ఏ; బఒళశువరింపచే = ఈ. ఊ. ఠ. త, 
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క్షే 556. _ క. పితృ దై వత కార్యములం, దతిభ కిని మాంస మిడుట య ౯ వునింయు?ః ద 
త్పిత్స దైవ శషములు స్క మృతి *భోజ్యము లనియు మునుల 

మతముల గానే 

ర్7. మ. వాలికుం డెంతయు 'నోజతో దువ౭గ సీర్యాగంబునం *జోేంకి | పా 

ణు లనేకంబులు సచ్చు హింస యది యౌనో శాదొ వేయేల వ మ 

రులు సలం జరియించుచో( బదములం (దొక్కంజడుం శీజెక్కు. జం 
తులు హింసావిధి గాదనంగ వశమే *దోవజ యూహింవ వుమా. 

డ్ 

58. . సలిలము లుర్వి యాకసము సర్వము జంతుమేయంబు గావుకం 
గలుగు నవశ్యము౯ సకలకర్మములందును హింస హింవక్షుం 

దొల6గ౧న చెహాయా(తయును దుర కట మైనటు లుండు నింతంయు 

జజలంయపరు హింససేయ మని తాపీ తలంతురు గొంద అిమ్మపే కీన్, 

50. . పనివడి యహింస' |వతముగం, గని వనముననున్న మునులికుం 

డదొడర దె హీ 

ననము తరుమూలఫల శా, కనిపీడన మడియు హింకీగాదొకొ శల: రక్ 

60. . హింస సేయనివాండు లేం డిజ్జిగమున, *ీనొక్కడై నను దమతమ యోవినట్లు 
హింస తరువున కెడగల్లి యేగవలయు, నదియ చూవె యహిం౪వా 

నరిళయుల | 

ర్ 6. 1. దేవత -చ. ౨, రైవత శేషము - ఈ. ఐ.త.శ.మవీ; చేవశేషములు = ౬. 

లి, బూజ్యములని జా 

57. 1. నోజదున్నగను ౬ ఇ. ఏ. ఓ, జౌ. చ.తి.ల; నోజదున్ను చెడ = ఆ. ఎ, ఐ, క. ౩. 

త.యు. వీ. శ. శర. మ.నూ. లి. హీన _ట. క.దోవఘ్న లక. ల, 

50. 1. యంబ = ఓ.ల. ౨. దలంపర = వా; దలపరు _ పెక్కు (వతు ర వె చరింతురు. 

వీ. శ, ప. కొన్ని (పతులు, 

59. 1. గొన కొని యున్నట్టి మునులకుం = ట. లి.కువ్నాడద వెంక. ఏ గాదె 

తలంపన్ = చ. ల. 

80. 1. లేడీ జగమున - చ.న. లి. నొక్కరుండైన దమ తమ - కొన్ని (పతులు. 
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61, 

62. 

68. 

66. 

67. 

68. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

వ, ధర్మంబు బహుపకారయేబై యుండు? దదీయనూక్మగతి దురవబోధంబు 
గావున (శుతిపమాణంబువలనను వృద్ధా ణారినిదర్శ్భనంబులను నెటింగి 
కొొనునది, | 

* భూతహితంబుగా బలుకు బొంకును సత్య ఫలంబు నిచ్చు ద 
దూ్యూతభయాస్పదంబగు (ప్రభూత పునత్యము బొంకు నట్ల (వా 

ణాతుేరుండై నవోం బరిణయంబునయందును బల్కు బొంకు న 
శ్యాతిశయంబ యం|డు మహితాత్మక యిట్టివి ధర్మినూతృముల్. 

వ. అని*తెలిపి వుఖియు నతండు. 

క. 1ఒప్పెడునది మొనను గడు, నొప్పనియది మొన నిజకులోచితపథముం దవ ల ం . వం దగ దండ్రు ఛార్మికు, లప్పని నిజభా గ్యవిహిత మని యుండ? దగున్. 

క. విను పూర్వకర్శ ఫలములు, దనకు! వళముగాక పొందు. దటితో వానిం 
“గనుంగొన నేరక మూఢుండు, దనకాపదమయైనచోట దై వము దూటున్, 

లే. కార్యఫలములయెొడం దాన క ర్లననుట, కడు నెలుగమి( జువ్వి 
CR గ_ర్రయేని 

తగిలి తనదైన కార్యకేజాతం౦బు నెల్ల, జెడక ఫలీయించునట్లుగా. జేయరా, 

వ. అద్ది యెట్టంేని, 

(Op) స. నీతిమంతులు ధర్మనిరతులు దతులు నగువారు సేయుకార్యములు గొన్ని 
సిద్ది బొందవు దుష్టచిత్తులు 1 కూరులై చేయ, గొన్ని “వి శేషసిద్ది. భొందు 

“1. 

న 

స కై యపారంటై ఆరు. వీ, ల ని డ. ఈ ల. [సతులలో లేదు, 

రమైనచో _ క, ఐ. కచ, రు,ట. త.ల. 2, నూక్మతల్ = ఓ ఓ, 

"1 పలికి ధ్ర, 

1, ఒప్పెడి యది _ డ, 

1. ననుభవింపవలయు దటితో _ ఆ. ఈ. ఏ, ఒ. రు. ల, గనిగొన చేరక -డ.ల, 



69. 

70. 

71. 

72, 

7లి. 

ఆరణ్యపర్వము __ పంచమాశ్వాసము 895 

నూరక యుండంగ నొందు. గొందజ విపులార్థముల్ గొంద 
అబాయాసన పడియు 

నిష్ప లారంభుశై_ నిలుతురు గొంది పేదవారికి. (బజ పెల్లువొడము 

తె, నర్జవంతులు గొందటి కర్ణి నధిక, చానములు ధర్మములు సు వతములు. "దేయ 
(బిజలు వుట్టరు వినీిమిట్టిభంగి సుమ్ము; కర్మ ఫల మాత్మతం [తంబు 

గాకయుండు, 

క. పురుషుడు కర్మా ధీనత, నరుగక తన'వశమ యనిన నాపదలు రుజల్ 
మరణంబును నివి యేమియు, బొరయక యుండంగ |బదుక'( 

2బేలదె చెపుమా. 

ఆ. కర్శవశతం జూవె కలుగుదేహాము చేనా, వ _ర్హృనంబు కర్మశేవళతం బుట్టు 
చేహాిపాత మైన 'దేవాస్టుండగు జీవుం డరుగుం గర్మవిహిత మైన 3రుడకు, 

వ. అనినం గలికుండు జీవుం ఇెట్టివాండని యడీగిన లుబ్దకుం డిట్టనియె. 

ఎ ధర్భ్ర వ్యాం యుడు గొళివనక బీనలశ్షణంబు సెవ్నుట్ వ్ 

సం, 8. 200 _ 26 

క. విను జీవుండు సనాతను(, డనఘుండు నిజకర్మవళత నధువరేహం 
బున బొందు దేవేపాతం, బున నెప్పుడు. జడండతండు భూసురీవర్యా. 

క ఈయొడలు విడిచి వేజొొక, కాయము. 7ై కొని "రీరి కర్మవళగతిం 

బోయి సుఖదుఃఖములు గను, జాయక వెండియును దేహబంధముటి 

బొందున్. 

69. 

70. 

72, 

లె. 

లి. మట్టి భంగి - వా. వీ. కొన్ని(పతులు; మిట్టి భంగి = ఆ. ఊ. ఐ, చ. జ.ర్సు. త. 

1. మతమ్మ యనిన - ఈ. ఐ త; వళశమయేని నాపదలు = గ. ఠ. డ-ల; 2. బోలచె. 

ఐ. జొ, చ.ర్ను; దోలదు _ వా. కొన్ని (పతులు. 

1. వశగతంబు = సెక్కు (పతులు. బి. నాళ మైన = ల, తి, యపుడు ఓ. 

l, తం|తంబు = ఐ,రు. 9. ముఖ్యా = ఈ, ఐ, ఓ, త. 

1. శరీర _ వా. కొన్ని:పతులు. శరీరి - అల. వీ. శ. ష. 2, నొందుక౯ - ఈ. 

ఐ, ఒ, చ. ద; వడయున్ _ ట. 
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74. వ. అనిన విని (బాహ్మాణుండు లుబ్దకునితోడం బుణ్య పొపొనురూపంబు లయి 

'దేహాబంధంబు లెట్టి వనిన వా! డిట్లనియె, 

75. చ. "నిర మగు పుణ్యకర్మమున చేవభవం బగు బుణ్యపావ సం 

కరమున మానుషత్వ మగు. గల్మషముల్ పళుకీటఖావముం 

బొరయంగం జేయు నిప్పగిదిం బుట్టుచు. జచ్చుచు మోవావాగ్చిలో, 

దిరుగుచు నుండు6గాని యొకతీరము 2సీర(డు ణీవుం జెన్నండున్, 

76. చ. ఇది సకలంబుం'గాంచి బుధులడెన్న (డు వాపముఫొంత(బోక ని 

ర్మదనిరవాం! కీియాత్ము(డును మత్సరదూరుండు నై చరించు బెం 

పొదవ(గ ధర్మమార్గమున నొయ్యన జర్ర శ్రము లీ “పెలీంగి ఇ 

వదలండు శస త్రియావిధము వారక యెక్కు. డొనర్చు భర్మముల్, 

77. చ. చిరముగ ధర్మముల్ 1నడప. జీత్తము చేజు' (బనన్నచిత్తుం డై 

పరువడి నిందియార్థములభంగులు రిత్తలుగా నెజింగి చె 

చ్చెర “నవి యంతవట్టు నిరసించి త పోోదమసత్య శీలతం 
బరిణతి నొందు బొందు. బిదపం బరోమార్థపద| పఖావమున్. 

8, వ, అనిన నమ్మవోద్విజుంేడు ధర్మ వ్యాధున కి ట్లనియె. 

19. ఆ. ఇం[దియంబు లన(గ నెయ్యవి యవి నిగ, హింవకున్న. బాపే మేమి దొడప 

వాని ని|గహించువానికి నగుఫలం, బెట్టి దనిన నాత( డిట్టు అనియొ, 

75. 1. తిరమగు _ జౌ, ఘ్య స్థిరముగ -డ. 9, చేరగ నేర డెన్నడున్ = ఓ, న 

16. 1. డెవడు = చెక్కు (ప్రతులు. 2. ధర్మువు తీవెరింగి - యు; ధర్భము (తో వెరింగిం 
ఆ. డ. ల. త్మత్మియావిధము - వీ. శ. మ. మున్నగు (పతులు, 

77. నడవ =క.డ. 2, నిది యంత వట్టు-చ. శి, ధన నిత్యశీలతర = ఈ, ఏ, త, 
4, మాత్మపద = ఏ, త, 

78. కే, డమ్మవోమతి - వా, కొన్ని (పతులు; డా లుబ్దకునకు = వవ తు ధర్మ వ్యాధున- 
ఈ. ఏ. ఐ.ర్లు, త. 

79, 1, మెట్లు. ఎ.ఏ.ఐర్లు, త. వీ. 



80. 

81. 

682. 

క, 

రొ 

వ. ఇం|దియంబు లన నెయ్య్వనవి యనియు నిం; దియజయసిద్షియు. నవు 
Ub ధీ క ధే 

ఆరణ్యపర్వము _ పంచమాశ్వాసము స్ట్్టగ 

ఇ 1 అల్లో విను విషయజ్ఞానము నకు, ననయంబును మనను మూల మడి కామ్మక్రో 

ధనిరూఢ మగుచు6 బుకుషుని, ననిశము నెలయించు 

నిం!దిియారక ;:కియలన్. న్ థై 

. ఇం] ది"యార్భంబుల శకిలసిన పురుషుండు *గాఢరాగంబునం శేగర:గుచుండు 

-రాగంబువలనం దిరంబగు లోభంబు లోథియె కరుణకు లోనుగాండు 

కముజి సముద్దతవృ_త్తి మరుగుం బాప్మకియం ర్డగు-వారు సెప్పెడి తగవు వినడు 

కుజనులీదెసం బీతి గెఅలు( దుల్యంబులు "గాకుండు వాబ్బనఃకర త్రైకంగు 

. లిహమునందు( బుణ్యహీనుండ్రై చెడిపోవుల బరమునందు దుఃఖ 

కిళరమునొందుః 

97గాన యిం దియార్థగ తిం బోక సాధుసం, సర్గలేరజేసి మగ కి 

జనుట యుప్ళు. 
(ew 

ఫు నన్నడి 

గితివి 'త|త్సకారంబు [బవ్మావిద్యావిషయంబు మాజో:టివారికి *నవా 

చ్యంజై_ యుండు నై నను నీవు బ్రావ్మాణ్య పవరుండవు గావున న చ్యావ్మాణ 

[పాయం బవళ్యక _రృవ్యంబు పరమ।బవ్మావిదు లయిన (బావ్మాణవరుీలకు 

నమస్కరించి [బవ్యావిద్యాా పపంచం బెజింగించెద కనవధానపరుండ వై 

యయాక ర్త ంపుము. 

80. 

Bl, 

82, 

1, అకు =-ఠ, 2 యార్జ్యంబులకున్ = పెక్కు (పతులు, 

l. యార్దములకు ఇెనసిన = ఈ. గ, చ. జ డ. ద. త్య యార్డ ములకు వెలసిన = 

ల. మ. కొన్ని పతులు. 9. కామరాగంబున = ఉ. లీ. గడంగుచుండు = తో, 

4. మలి సముద్దత వృత్తి - 6. ఊ. ఏ. ఓ. ల. శ; కరుణ లేనప్పుడు గడగు తావ 

(క్రియ _ జౌ; మది సముద్దతవృత్తి- ఒ. చం 5. తత్చావి పుణ్య వ ర్రనుడుగాడు_కొ. 

6. యెడ ఓ. స. 17. గాకుండు నజ్ఞానకర్భుడగుచు నివా = ఈ. 56. పరముూజి. 

రి. గాన నిందియార్థ ఎల. లనీ వ. 10. గనుట సుగతి జనుట కొదవ - జా. 

1. త త్పభథావంబు - ర. లి. నసాధ్యం'జై_ యుండు = ఆర నశక్టింబై_; వ 

వార వింటె _ అని పాఠములు. లి. (వావ్మాణపియం - కొన్ని [పతులు. 

4. ల దలంచి నమస్కరించి = ఠః లకు (మొక్కి. _ ఆఈ.ఎ.ఐ.రయు, త. 

క. సావధానుండవయి -రఠ. 



808 

89. శే 

84. 

రర, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
| 

_ ధ ర్భ్ర వ్యా యుడు తొళికునతు (జిబ్ళూ విద్యా (వవంబం ఇాటఖింగొంచుథు ఎఎ 

బులం బొందుచుండు. 

సం, 8.201. 10 

. అంబరము వాయు వగ్ని దోయమ్ము ధరణి, భూతవంచక మిది 

(కమంబున మవోత్మ 

బి ప్ల సంస్పర్భ రూప రసములు గంధ, సంయుతంబుగ భూతపం చక గుణముల 

. జనరంగ నాకస మాదిగ, 'ననులోమముతోడ నిమ గ్రవోభూతము లే... 

నును బుట్టుినొకటి కొక్కటి, యనయము( |బతిలోమగతి లయంబునం 
బొందున్. 

. (గో|తంబును ద్వక్కును 1జక్షువును జిప్వాయు |ఘాణంబును *నను నియ్యే 
నగు , నిం| దియంబులు శబ్దన్స ర్భరూపరసగంధంబు లిం|దెయవిషయంబు 

లై యుండు నిం|దియపంచకంబునకు షష్టంజై_ మనస్సు (పకాళిల్లు స్ట్ 
మాష్టమంబు లై బుద్దియు నహాంకారంబును వరి. ల్లు సత్వ్రంబును రజస్సును 

3దవుస్సును “గుణంబోలై. యుండు నీచెప్పంబడిన మవోభూత| పముఖ 

(పపంచం బం౦త యు నవ్య కం బను త _త పంబునం దాీవిర్భావతిరోోభావం 

(re 

- అవ్య క్షత త్త్వమరయయగ, నవ్య క్రంబయ్యు “నిట్టిదై లక్యుమగు౯ా 
న. - సువ్య ్రేం| దియ భూతా, దివ్య వహో రార్థలింగద్భ మాక తియ. 

న? Tan 

వ, అనిచెప్పి మజీయు నిట్లనియె. 

తే. అనఘ శజ్టాదివిషయంబులందు. దగిలి, యిచ్చం జరియించు నెప్పుడు. ౪ 
నిం|దియములు, 

బుధుడు కేదశ్స్వ్య భావము. దనబుద్ధి చెటీ(గి, యేమణక -వాని( దగ. 

గుదియింప వలయు. 

వయా 

505, 

86. 

|. .నను క్రమముతోడ _ అ, ఐ, ఒ బరు, డు ద, శ, ష్య నను [కమముం 
బొందియి - వీ. 2. నొక్కడొకటికి = చ, 

pa 

“4 జకుస్సులును _ శ; చతులును -ల. &్ల. నను నివి యేను నిిదియంబులు - 

కొన్ని [వతులు; నివి యేనిందియములు - ల. కీ. దమంబును = ద. 4. లని 
చెప్పంబడునట్టి మవోభూత -డ, ల. 5. విర్భవ -ఆ రు,త. రీ. ధానంబు= జొ. త, 

Ll. నిట్లు లాలక్యమగున్ ఎకె, న; దాన యాలక్యమగున్ - ఆ. ఈ. ఐ.ర్హు. తు. 

1, ద|త్పభానము = ఐఏ జ-ర్వు.ట. శంస 



69. 

90. 

92, 

99. 

94, 

95. 

న! 

ఆరణ్యపర్వము _ సంచమాశ్వాసము 800 

. ధీరుండు నిర్జితేందియుండు చెల్లము!గా దనుంగాంచు భూత వి, 
సారినిగూఢ మైన పరత త్వముగా. దనయందు భూత వి 
స్తారము నెల్టంగాంచు నతతన్ఫుటదర్శను(డై సమ్మగ వి 
స్ఫారత (బొంది నిర్మలతపంబులయందు. జలింప కెన్న6డున్. 

. తపమనయగ నకలవిషయ, వరే ఎతమగున ట్ర బుద్దివై వై భవము సుమీ 

తపమున సుస్థిరుండగు యో, గపరునకుం లవ యుండు క _రృవ్యంబుల్ . 

స్వర్గనరకంబు లిం దియ, వర్షసమాచరణమునన వచ్చును వినవే 
స్వర్గ్షమగు( "దన్ని వారణ, 'దుర్గతి యగు దన్ని రోధదుర్భలత మెయికా. 

. అరదము దేహామిం|ద్రియము. అశ్వము *లాత్స్ముండు నూతుం డమ్మవో 

తురగచయంబు 2భె ధైర్య మను తోరపు. బగ్గములన్ దృఢంబుగా 

నురవడి. బోక యుండ వెరవొప్పంగం బట్టినవాండు శసేమపుం 

చెరువున నే(గు నప్పరమధీరుండు నువ్వె యుచారుగేడెయ్యెడన్ 

. ఇం దియంబులు*దివిచినయెడక పాటు,చుండు మన చెప్పు దద్వేగముడుపకున్న 
2-నిడ్రలి చెడిపోవు బుద్ది యుదీర్ణ పవన, హతి( బయోనిధిలోC గలిమవియునట్లు. 

. శేపనిం్యదియములు మనసును, బూనితనవళంబయొన *బురుషుండు గదా 
ధ్యానసమాధిసమ[గుండు, వానింగీ ర్హింతు రమరవరులు౯ మునులున్. 

. అనిన నవ్విప్రుండు న_త్త్వరజ స్తమోగుణంబుల "ఆజంగెటింగింపు మనిన 

నెలు కి ట్లనియె, 

రల, 

94, 

దన్నును గాంచు - డ. ౨. నీరూఢమైన - డ. వా. వీ. 8. విస్ఫారము (త) 
బొంది - వీ, ళ, వ. పెక్కు (పతులు; చిశ్సారము( బొంది = వా. కొన్ని (పతులు; 
ఛిద్భారము - ల, 

1. వ్యపగతమగునట్టి - ట. డ. 
(A) 

1. దుర్నివారణ - డ. 

1. లాత్మయ సూతుడు - ఐ. వి. ధర్మమను -క, ద, లి. సర్షిపుం చెరువున = 

వీ ళు మ 4. డారయన్, డమ్మెయిన్ =అని పాఠములు. 

1. దిగిచిన = చెక్కు (పతులు; దిరిగినయెడక = ఈ. 2 శేట-ఇ. ఏ. 8. మవియు 

కరణి = మఘ; మవిసినట్లు=కొన్ని (పతులు. 

1, మానస పంచేంద్రియములు = ఓ, 2. బుణ్యుండు సదా ధ్యాన = స 



100: శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

-౨ ధర్యవ్యాధుంయు తొలివనవ న_త్త్హంరోజు నమాగుణందమిల తౌటింగెణీంగించుట ఇ 

సం, 8 208.8 

96. క. అతినిందితము తమోగుణ, మతిశబోధమయంబు నత్త్వమనయంబుం బకా. 
శత నొప్పు నుభయగుణమి, (శత ( బరగు రజోగుణంబు సన్ను తచరిళా, 

97. మ. *ేఅనుఖాకారత నిద చె న్యము విమోవాం బతమత్వంబు: "దా Cu మ 4, 

మసభావంబులు రాగిలో భ జడ'తా మానందు టూహింన ౮౪ 

జసవృ తంబులు భె ర్య శాంతి కరుణా నంతోన నిద్యాదు are —0 రా 
Nt 5 pe ( if, tf పో పెనగన్ సాత్త్విక చేష్టితంబులు నిజం ని ట్లాత్మ గ్ నిన్ని యున్, 

98. చ. అనఘుండు సాత్ట్వికుం డగు మషోత్ముండు బోధనిరూఢి *నర్గుముం 
గనికొని లోకవృ _త్తములు గావని రోసీ సమ నృసంగభం 
గనిరతుడై తొటింగు మమశారవిశార మవాం|క్రియాచ్చునిం 
2బనుపడి ిసంయమ | పకటభావన ను త్తమళాంతి గె కొనుగ్, 

99. వ, స_త్త్వ'గుణనిబద్దుం డగునేని శూద్రుం డై నను జస్నాంతరంబున వై ళ్యశ్వంబు 
నొంది కమంబున శాజభూనురభావంబులు *భజించి థవవిము క్షుం డగు నని 
చెప్పిన నమ్మ హీచేవుం డమ్మహోను భావు నభినందింగోచి. 

100. తే. దేవామున ధాతుసం శయదీప్పు( డగుచు, వహ్ని మెట్టుండు 

శారీరచాయువులకు . 
నెలవు లెయ్యవి యవి నాకు నిళ ఎయముగం, జెప్పు మనుటయు నిటని 

er) 

చెన్న నతడు. 

గం. భం టం TTT ETT TTT Te మాలోల 

98. 1. మోవామయంబు _ శ, వ, కొన్ని (వతులు, వావిళ్ళ పూర్యము[దణము లందును “అతిమోవానుయంబుి అనియే యున్నది. 

97. 1. అనురాకారత నిద - న, ల; అనుఖాగారత నిద ఎఉ. శ. తి, కోవఎ ఊ. రీ. కాంతి-ఉ. ఏ. 4. గన్మింతయున్ ౬ వా; గన్మిన్నియున్ . ఫీ. శ, వ, సెక్కు. (పతులు; నూహింపగన్ _ జ. 
| 

98, 1, తత్వముంగనికొని _ ఈ, ఐ; సత్వముం - గ. లి, బనువడు _ ఘు. భ,.డ, ల. లీ. నంయమి[ పకట - ఈ, ఊ. ర్స; సంయమి ప్రవర = ఈ; సంయమి[వతతి = ఘ*. 
99. 1. గుణాను బద్దుండగునేని _ ఈ. ఎ. ఐ. ల. ౨. భజియించి, ధరించి, వహించి = అని పాఠములు. కి, చియి ట్లనియె జరం 



(26) 

101. 

102, 

108. 

104. 

105, 

కీ . *ీమూర్చదేశమున నకు వర్దికంబై పర్వు ఏ శాశ్మార్ని ఇ నాఖి 

తే, గడంగి పీిణ్యూూ త్రనిర్గమకారి యత (డు, ' కర్మబలయత 

క, వను | పాణావానులు న య్య నలుండు6 (కాపు పుగ నమాన్న( ద 

వరుస6 |జాణాపాను లిరువుకు న పగి వెలింగింతు కనేతవు సత్తు to 
గుద వ స్తితలము లాస్స దములు గా వహ్ని పరిగతుం డగుచు నప. డుండు 

రెడు క్ కీలము | 

నందు చా నుండు వ _ర్తించు దఖల దేహా, సందాందును వ్యాను పుండు వంచకించ్చు. 

చనుం డగుచు 2 నాభిచేళంబున నుండును సకలధాతుపోషకవి. త్రి 
heh + శు 

ఖీ 

వదలక యభ్యాసవిధికా ముదమున ప శ్యాం 

. (పాణాపానీసమాహితుండై. సకలదేహాంబులందును జక 

పావకుండు *జీవాత్మ్నుండుగా నెజుంగు మతండు జలంబుల 

వత్త ంబునుంబో అ 'దేవాంబునం దుండియు నిశ్లేహిన్వ ఇకా నీకి 

వెలుంగు చుండు నిట్టి జీవాత్ముండ కదా పరమాత్ముుండు. 

క్ు చేతనరహిత తే. తము, -జేతన*ముం బెరయ: జేయు జీవాళరిదళో 

తుండు పర మాత్ము(డు వి, వ్యాతుండు త్రైలోక్య? ర వీకల, నము ఉనఘా, 

101. 

100... 

108, 

104. 

105. 

భారం 

1. ఊర్థ్వ చేవామునకు నూర్జితంచై -ఎ. క, డగుచు - ఓ, క. శి, లిలము-వ.వి. 

1. విపాననుండగుచు = జౌ. వీ. మ. 2. గోష్టదేళంబున _ చెక్కు వ్రతులు; నోన్ష 
చేళశంబున ఎ కొ. మఘ. ఠ.ద.వీ.మ 

1. యోగిమానన = ఈ. ఐ, త యోగిదర్శన = చ.దశ.ము మీవిడవా 

రము _ ఈ. ఐ. త. $, వంబు వదులైన .డ. 4, “ఓ వ్యాకయమునగాంచి 

యంతయు, ముదమున ధరియింతు - ఓ; వదలక 'చాక్టఖా ఖ్యానవిధిన్ స, be 

యింతురాత్మ - ల. 6. మూర్ణ్నశతలమునన్ = క.ర్వు. ల్! 

1. సహితుంరై =కొన్ని [పతులు. 2. జీవుండుగా-కొన్ని[వతులు. 3. స్వరూవుండయింల 

1. మునబొంద ఎఎ. యు. డ.ళ; ముంబొంద: జేయు - కొన్ని (పతులు. వ్ కథా 

నీతుండు _ శ; దశాన్వీతుండు . పెక్కు (పతులు; దశాన్ఫీతుండ: = కొన్ని వచుచ 

8. వర్తనుడు _ ఉ; కల్పుం డనఘా = ఇ. శ. ళ. 
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లో 

106. క. భూతములయందు వెలిాౌడు, భూతాత్చుని నెజబుంగుదురు (పబుద్దులు నిత్య 

జ్యోతిర్భయు "నవ్యయు న, ద్వైతం బగుబుద్ది సూత్మధర్భమునలనన్. 

107. వ. అని మటీియుం “గాొశికునకు ధర్మవ్యాధుండు బహ్మావిచ్యా పభానంజు 
"ఆజుంగు నం| పయోగరవాన్యంబు చెలియ ని ట్రనియె, 

108. సీ, తెలివి నొందిన బుద్దిగల "మవోత్ముండు శుథాశుభకర్శములందు( జూరండు 
[క్రమమున సౌఖ్యదుఃఖము లాదిగా న శేషద్వంద్వములయందు నమత నుండు 

విను మట్టి పుణ్యున కొనరింపవలయు కార్యం చెణీంగించెద ననుదినంబు. 

నియతాశియును జితేం్యదియుండునై_ పూర్వ-రా [తమ్మన నపరరా| తమ్మునందు 

కే. యోగఛారణినిరతుండై యుండవలయు, నపుడు బోధదీపంబున 
నాత్ను నాత్మ 

యందు. గనుచు నివాతదిపానుకారి, మై వెలుంగుచు నమృతమయత్య్వ. 
"ముందు. 

109. క. శామంబును [గోధంబును, నేమటిక జయింపవలయు నెల్టవిధములన్ 
ధీమహిత యిదియ సతత, 'శేమంకర మైన "పథము గృతబుద్దులకున్ , 

110. క, నిత్యము. గర్మియుం గర్భ ఫ,లత్యాగియు నగుట లెస్స లౌల్యవియోగం 

బత్యు_త్తమ యోగము ద,[త్పత్యయేలక్యుండు నూవె (జాహ్మణుండు 

మహిన్ . 
111. చ. ఆరయఃగ జీవితంబు గడుోనస్టిర మింత యెజింగి యాత్మ నె 

వ్వరిదెసం గీడు *రోయక (ధ్రువం బగు మైత్రి ి భజించి సత్కృపా 

106, 1. కేవలు - చ. 

107. 1. ఈవచనము పెక్కు (పతులలో లేదు. 

108. 1. మవోమతి శుధాశుభకరషములయందు( బొరయడు వినుము న, 2. నియ 

తుడ జు ఠః నిపుణుడై చ, 

109. 1. విధము _ వ; పదము - ఈ. శ. ట, 

10, 1, లకణుడు నూవె-. ఆ. ఈ. ఉ. ఎ. ఐ.ర్వు. ల. 

11. 1. నధువమింత _ వెక్కు[పతులు; నద్భుతమింత _ గ. క. చేయక _ఇ. వ- ల. 
క, వహించి _ ఆ. ఈ. రు, ద. 
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నిరతుండు *నిప్పరిగహుండు నిత్యతపస్వియు నిత్యతృప్తుండుం 

బరమీశమాన్వితుండు నగు (భాహ్మణు. డొందు సనాతన స్థితిన్ . 

112. వ, నీవడిగిన యఖిలధర్మంబులు సంఇెపరూపంబున నెఆింగించితి నింక 

'నెయ్యది వినవలేతనినం గౌెశికుండు మహాత్మా వినవలయు నవి యెల్ల్సను 

విశదంబుగా వింటిం |బబుద్దుండ నైతి నీవు సర్వజ్ఞుండ వగుట బెల్లం బయ్యె 

ననీన ధర్మ వ్యాధుం డతని కి ట్లని యె. 

ఎన ధర్భువ్యాధుయ కౌళివనిం దన విన లీజనవల యొద్దవం దోడొని పోవుట ఐం. 

118. క. 

114. 

116. 

వ, 

రకా 

సం. 8. 204.8 

ఏ నిమ్మెయి మ_త్తమవి,జ్ఞానోన్న తి.వడయుటకు నిజం బగు మూలం 

బె నది గల దొకధర్మము, 1ళభూనుత యది నీకు దృష్టముగ నెజి(గింతున్ 

అభ్యంతరకేగ్భహం౦బునకు రమ్మని యతనిం దోడ్కొని చని మనోవారంబై_ 

*చతుశ్ళాలంబై_ వివిధసారభసంవాసితం వైన వార్మ్యంబునందు మహిశా 

సనాసీను లై నవారిం దన జననీజనకుల నభిమశాహపోరవరిితేపి.తుీల( 

బరమాంబరా భరణగ ౦ధ మా ల్యాలంకృతమూర్తుల నతనికిం జూపి శానును 

దశ్సాద| పణామ౦బు చేసి వారల గుశలం బడిగిన నయ్యిరువురుం బు త్తున 

కి ట్రనిరి. 

అన్న కుమార నీయట్టి సత్సుత్రుండు గలుగ మా కేమిటః గడమ సెపుమ 

నీచేయుధర్మంబ నీకు. దోడయ్యెడు. బరమాేయురర్థసంపదలు6 గనుము 

నీచర్మితంబున నిఖలవంశము! బపితిత మయ్యె మానువదేవా మేల 

ధరియించితోకాని తిత్వ మారయ? బరదేవత వీవు *సందియము వలదు 

లి, 

1 

. న్మిష్పత్మిగవాుడు -- ఈ. 5, ళమాస్పదుండు నగు-వీ. ళ. ప, కొన్ని (పతులు. 

. తని యడిగిన _. ఇ. క; అడుగు మనిన = ఐ, 

. పూనియదియు - చ. 

. మందిరంబునకు _ రు. ల. ౨, చతుళ్ళాలంలై -- శ. మ. లలో లేదు. 

తుషుల -- ఏ. ఓ. ల నర భూషణాలి౦క్ళతుల = లీ షః 
లు ఖు 

“యు వర్దనంపదలు ఎడ. వి, తథ్యమారయ ఎ వా ; తత్వమారయ - ఆత 

 ధికనంభ్యాక పతులు. ర. సంచేవామేల; సందియము లేదు - అనిపాళములు. 
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త, వొబ్బ నేక ర శ్రముల. బితృవన్సలత్వ, మొుకళ్క్టురూస్పుగం జలు చు నున్నయట్టి 
సద్గుణాక్రు నిన్నెన్ని జామదగ్ను ర, నొకని సెన్నంగం దగుంగాకో 

| 
యొరులు గల, 

116, వ. అని పలికి రప్పుడు ధర్భ వ్యాధుండు వారికింగాకికుం జూపి యామవోత్తుండ్రు 
మనల జూచునేడ్క నిట వచ్చిశేనని చెప్పిన నావ్భద్దు అతనికి న బానో శార ౦బులు 
గావించినం గై కొని యతండు వారలం గుశలం బడి "గె నంత సలి [వనక 
లుబకుం డిటనియె. ధి గ్ 

117. సీ. జననుత వీరు నాజననియు జనకుండు( జూప వీరోలకు శుశూన సేసి 
అర్య 1 ణి ఇ “టీ బల TEP 

యిట్టి పరిజ్ఞాన మేను (బాపించితి నమరులం బూజింశు రోటీ నెల్లి 
వారును నొండుదై వంబుకీల నెజటుంగ నీవ్ఫద్దుల నాపొలిపేల్పుీలనమ 
కమనీయఫలపుష్ప గంధభూషణవ(న్త్ర ములు మసోవారథ య్య భోఖ్యములును 

కే, వీరి కెడుపు నివేదింతు వేడ బు చత్రం దారనహితుండనై. నియతముగ శేవ యాచరింతును' వేదముల్ యజ్ఞములు (న, తంబులును వీగ నాకను 
తలంపు ర్భఢము, 

1158. తే. జనని జనకు(డు సద్గురు. డనలు( డాత్సు, (ఢనంగ నియ్యేన్సరును 'సేగ్భవాన్థుచేశ నుగతివాంఛం (బసాదితు లగుదు రట్టి, వాడ చూప ధ గాళ్టత్ముండు 

ననుధమీ(ద. 119. వ. అని చెప్పి యిట్లనియె బతివతపనుపునం జేసి నీను ధర్భజ్ఞూనార్థంబు.. - నాగయున్న యెడకుం జనుచెంచిన నప్పత్మనతవలని యమ్యగవాంబున నీకు. నెల్లవియు నెటింగించితిం గాని నీచెన సాడుచి కంబు [సియంపడియయుండ .. నీశేసిని యకార్యం బొక్కటి గల దది యెయ్యది యనిన, 

శ. కాయముల-శ, వ, ర్. రనినునెన్ని -ఠ. త్ర; రనిన్నెన్ని-ఆ, జొ. ఘ,యు, అ, వీ, 118, 1. ననిన _ వా; ననిచెప్పిన _ "పెక్కు (పతులు, 
117. 1. గాం చితివిను-జా, ల్ల, లనొల్ల కీవృద్దులు -- ఐ. రు, త. వీ. శ. వ. రీ, లనుచు కొన్ని [వతులు, 4. నిజము _ వా; ధృఢము _ పెక్కు (పతులు, 118, 1, వాడునూవ్ _ క్షు, ల. 

119, 1. యున్నెడ _ ఈది, త్, బి, కార్యం బీొక్కటి _ ఊఉ. జా, గుడ. శమ; యవ కార్యం బోక్కటి - కొన్ని (పతులు; యపకారంబొక్కాటి ఆ ర, జంత. 



120. ఉ. ఎంతయు వృద్దు లై తమకు నీ వొకరుండవ 3 

121. 
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కతెప్పణ౭౫ (౧న 
త్యంతముదంబునకా (బదుకుతల్లిని దం డిని నుజ్జగించి ని 

శ్చింతుండవై సదాధ్యయన శీలత వారియనుజ్ఞ్ఞ లేక యే 
కాంతమ “యె మ్మెయి౯ వెడలి తక్కట నీవ గరంబు (కూరతన్. 

ఆ. "నీక వగచి వగచి నిర్భిన్నహృదయులై, విగతచతు లెరి వినవె వార 
2 లరిగి యింక నైన నమ్ముదుసళ్ళ యు, దగళోకవహ్ని 3 నార్బవయ్య,. 

122. క, నీయధ్యయనమ్మును సుక్ళ, ఆయాసము నిష్ఫలంబు లై లె చను గురువే 
వాయు క్రి లేక తక్కిన జేయుము 'నావలుకు మేలు చేకులు సీకు కున్, 

128. వ. అనిన "గాళికుం డతని కిట్లనియె. 

124. క, ఇది యట్టిద నీచెప్పిన, సదమలహిత వాక్యభంగి సకలము వింటికా 
వదలక 1యి మ్యెయున చరిం చెద గురుజనములకు. రీతి జేచెద ననభూ. 

125. క, నాదైన భాగ్యవళమునం గాడే నీతోడిచెలిమి గలిగెం బరమా 
హ్లాదమనమ్కు6డ నై_తి ళు, భోదయముల కెల్ల నింక శేయుక్తుండ వై తిన్. 

126. క. "పావక్ళతం బగు దుర్గతి, *మోపు( గనక యుండ నను | బబోశిధాక్శకలీ 
-  లాపరిణతుం గావించితి, నాపాలిటివేల్బ వీవ నరనుత చరితా, 

120. 1. తప జు. లి, యిమ్మెయిన్ = వా యిమ్ములన్ ఆశ మ, వీ. క్ 

[పతులు; 'యెమ్మెయిన్ — ల. 

121. 1. నీకు = ఠఈ. డ. ల. వీ. శ. 2, ముదుసళ్ళకుకు[గళోకవహ్ని నుఢుపవయ్య- 
ఆనియు పాఠము. లీ. నాప్పవయ్య జా కకటశుభ సంయు రక్ష రూపము. 

199... ళకూష ఇ. ఏ. ఓ. ల. న 

124, 1, యిమ్మెయి చరియించెద = ల. 

125, 1. యోగ్యుడ నై తీన్ - ఓ. ల. స 

1. పాపాకరమగు దుర్గతి [పో పుంగనకయుండ = వాం న్యూ పొవకృశంబగు వ. 

ఇ. ఎ. ఏ. ఓ. జొ. క ఘు చు జరు. ఠఈ.త. ద. స్మ పాొపగతందిగు - ఈ, ఉం ఇ, 

వీ, శ. ౨, పోవడకుండంగనను = ఇ. ఓ. జ. అ; మోపు గనకయుండ షః 

ప్రొపదకుండంగ = ఈ. ఐ. ఘ. ర్లు. కాని యీపాఠమున యతి తప్పినది; పావ 

గతంబగు దుర్గతి మొప్పుగనకయు:డ = శ. ముప్పు [పానయు, అర్థమును చింత్య 

ములు, లీ. "రాధిక = పెక్కు (పతులు. ' 
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127. చ. అనుపమ మెట్టివారలకు నందదు ధర్మ"పథంబు ఛాతిలో 

విను పదివేవురం దొకండు వి ళుతధర్మపరాయణుండు గ 

ల్లునొ 2కలుగండొ నందియము గోరి సవాతనధర్మ మూంది యొ 

వ్వనికిని ి నీకుబోలె బుధవత్సల యిట్లు చరింప వచ్చునే. 

128. చ. నీనునొక శూ|దు(గా6 దలంహానేర గుణాకర నీచరిత్రముం 

జన మది నద్భుతం బొలసె గావున నెయ్యది కారణంబుగా 

నొనర(గ నిట్ట జన్మమును నొందితి చెప్పుము భూతభావివ 

_ర్తనములయందు నీకు విదితంబులు గానివి గల్లి వెమ్మెయిన్. 

129. వ, అనిన నతనికి ధర్మ వ్యాధుం డిట్లనియె, 

md ధ ర్యవ్యాధుండు ౧ిలివనవ్౧ దొన భ్రూర్సోం జన్య వ్య) తాంలొంటు సెవ్హుట d= 

సం. 8. 205-21 

180. క. జననుత నీ వెయ్యది యడి, గినం చెలుపుట నా కవళ్యక్ళతము గారే 
విను చెప్పెద( బూర్వభవం, బున నేనొక | జాహ్మణుండ( "లుణ్యచరితు(డన్, 

181. వ. వేదవేదాంగపారంగతుండనై యుండుదు నాకుం |(వియసఖుం డైన 
. యొక్క. రాజపుత్ర తుతోడి నంగతిం చేసి ధను ర్వేదంబును నభ్యసించితి నొక్కు 

నా డమ్మహీపతి మేట వోయిన నేనును నతనితోడన చని వనంజునం బెక్కు 
మృగంబుల 2-నేయుచుండ నందొక్క-బాణంబు ద్భణ కెలఆాంతరిత దేవుండై. న 

మునివరీోనొక్కరుంచాంకిన నతండు హోయనుచుం బడియ నంత నేనును. 

3 
127, 1. ఫలంబు _ఊ. 2, మరిలేడొ _జౌ.ద. లి. నీవుబోలె =క, చ.ఠ.న 

128. 1. నేను = ఈ. ఐత. 2. గనిమది _- సెక్కు ప్రతులు; గనుకొనియ = చ. 
ల్, నేర్చునే - ఈ. ఐ. ట. త, 

180. 1. బుధచరితుండన్ = ట; బుణ్యరతుండన్ = ఘర, 

181. 1. పారగు(డనై- = పెక్కు (పతులు. ౨. జంపుచుండ - ఊ. ౨9. లతాసంవృత = 

ఇ. ఏ. ల; లతావళిసంవృత ౬ ఓ. క. నొక్కరుం - కొన్ని [పతులలో లేదు. 
రీ. యనుటవినంబడిన = ఇ. ఏ; యనుచు నార్తరవంబున నేలంఐడి నెత్తుటం కొ త్రిల్లు 
చుండ ఎడ. 
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182. ఆ. జాయ బోయి త్మీవసాయకవిద్ధుండై, పొరలుచున్న విపవరునిం జూచి 

కలకి యనునయంపు6 బలుకులు వలికినం, గినిసి యిట్టు లని యె మునివరుండు. 

188. ఆ. | బాహ్ముణుండవయ్యు బాప పవృ త్తివై, ళూ | దకర్శమునకు. జొచ్చి తీవు 

గాన నిక్కువము జీమృగవ్యాధజన్ముండ, వగుము మీంద ననియె ననిన నేను. 

184. చ. ఎటు(గక తప్పు సేసితి సహించేపంగదే కడుదుర్భవంబునం 

బజుపకు మయ్య నావుడు. గ్భపకా మునీనాధథుండు దప్ప దివ్విధం 

'బెజుకు కులంబునందు జనియించియు ధర్మువు లెల్లి నిమ్ముగా 

నెఆింగదు తల్లి దండులకు 'నెంతయు. |వీతి యొనర్హు భక్తితోన్. 

185. వ. గురుళుుళూవం జేసి నీకు. బరమళోభనం బగు జాతేస్మరత్వంబునుం గలుగు 

నపరజన్మంబున బరమ బాహ్మణుండ వయ్యెద వని యను[గహించిన నివ్వి 

(పునిదేహంబునందు 'నా(టిన చాణంబు *మె_త్తన పెటికి యతనిం దదీయా[శ 

మంబునకుం 'జీర్చితి నాచేసినోపుణ్యంబున నమ్మహోాత్ముండు ర్స్ పాయంబు 

వొందం డయ్యె నాకు నిట్ట జన్మంబు నొందవలనె నని చెప్పినం 7గౌశికుం 

డి ట్లనియి. 

186. కే, జన్మ మిట్టిది చరితంబు చందమిట్టి, చెన్న (డును నిట్టి *చోద్య మే నెందు. జూడ 

నింక జన్వాంతరముచా(క నేల యిపుడ, పుణ్యి చరిత మై నీవు వి వ్రుండవ కావె, 

182, 1. తలంకి = పెక్కు (పతులు; తఆరి = వా. 

188. 1. వృత్తుండవై = శ. వ. కొన్ని (పతులు, 2, మృగవ్యాధ - వీ. ళ, వ, చెక్కు 
(వతులు; గయ్యగ వ్యాద = వా, సం, 

184, 1. పుముకావుము ఓ జొ. క. ౨. నవ్విధంబుగా = మ, లి. నెబుగుదు = ల. 

1865, 1. సృరణంబును = శ. మ. వ, వ్విపదేవాం = బు (న) నాటిన = కొన్ని (ప్రతులు. 

8, మెల్లన, నల్లన, నొయ్యన = అని పాఠములు, 4. పుణ్యఫలంబున = ©. 

ర్, నపాయంబున(బొందండు = శ. మ. 

186. 1. చోద కంబు చెలుగజూడ = గ.ఠ.ల.న. ల. చరితమైనీవు = చెక్కు [వతులు; . 

చరితుండ. నీవు విపు(డవెళావె = శ, వ్య చరితు(డబీవు = వా. 
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187. అఆ. పాపవ ర్రనుండు డ్రావ్మాణుండయ్యును, నిజము శూ|దు!కంు సీచ 

2కమ్సండు . 

సత్య శాచధర్శ్మ శాలి శూ(దుండయ్యు, నతడు సద్ద్విజుండ యనిరి మునులు. 

188. క. అనయంబు నాత్మకర్శం, బున నతినీచ మగుభవము6 బొందవలసె నే 

యని నీవు నిరంతరమును, మనమున *దూఃఖంపవనలదు మహితచరి| శా. 

189. చ. నిజగుణదోషకర్మముల నెట్టన మేలును గీడు వచ్చుం ద 

(త్పజనిత సౌ ఖ్యదుఃఖముల( (బాజ్జులు దుల్యమనస్కు లై మనో 

రుజలును చేహజంబు లగు రోగముేలున్ హితధర్మకర్మ భే 

పషజములంబేసి పాపుదురు సర్వము సా తీవక దృష్టి జూచుచుకా, 

140. క. (పియములు వాయుటయును న, పియములు వెన బభొందుటయును - 

చెల్లుగ నగు ద 

(త్యియేలందు మూఢమతికి వృ, దయతాపము జ వాయ దెపుడు( 

దరికొనుచుండున్ . 

శే, వగతుమన్న నెవ్వారకి వగవం జనదు, చిత్తమున నేమిటికి సంత్తీసింపరాదు 

కాన గతమునందును ననాగతమునందు, వగవరార్యులు సంతోష1ీవంతు 

లగుచు. 

142, క వగపునం 'దేజోహీనుం, డగు నాత్మహిత|కియలకు నథము: డగు న 

వ్వగప్ప 1దొఆంగి యుదో్యోగము, దగంజేయంగ6ం గలుగు నంచితములగు 

శుభముల్ . 

187. 1. నట్టినీచ _- డ. £. తరుండు = ఓ; రతుండు = కొన్ని (పతులు. 

188. _ 1. నొకని= అ. లి. దలపోయ ద. ట. 

189, కే. లంచిత ధర్మ =ఘ. లి, సృష్టి = వా; దృష్టి = పెక్కు (పతులు. 

140. - 1. జెంయ = జొ. గ. ల. మానచెవుడు - జొ. ద. 

141. 1. సిల్ల గాదు; సింపగాదు = అని పాఠములు, ౨, వర్తులగుచు = ౪. ఏ. ఠ 

142. 1. దటీగి, దరగి = అని పొళములు.. 



148. 

144. 

145. 

146, 
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వ, కావున భూతంబుల సదన|త్సకారంబులు గనికొని ధీరుండవై యుండు 
మనిన నా ధర్మవ్యాధుండు మహాత్మా నీ చెప్పినయంతవట్టు “ని దర్శ 

నంబులుగా. గొని యేను నిఃఖేదుండ నై *యున్నవాండ భవిష్యత్కాల 

సద్భావంబునందు సమాహిెతుండ నై యుండువాడ ననియె నంత 

నాభూదేవుండు. 

చ. అతులితపుణ్యమూ ర్తి వి'క్ళశాత్ఫు(డ *వెందును నీవు ధర్మ మూ 
ర్హితముగ నెప్పు డేమజక చేయుచు నుండుము నిత్యశోభన 

స్థితి వెలుగొందు మేను భవదీయసమాగతిం కేసి ధర్మీసు 

స్థితమతి నై తి *నన్ననుమతింపు గుణాకర పోయి వచ్చెదకా. 

. అనివానికిం |బిద&ిణంబు సేసి వీడొని చని కౌకికుండు నిజజననీజనకుల 

కతిభ క్రి శు శూషిసేసి కృ తార్జుం డయ్యెం బాండవో త్తమా నీయడిగిన ' 

ఇఆఇజంగునం బతి వతామావోత్మ బ్రంబును బిత్ళశు [ళూషావిశేషంబును పీన 

వర్ణుండయినవా(డు ధర్మంబు ర్వొలుపునుపాయంబును జెప్పితి ననిన విని ధర్మ 

రోనయుండు సంత"సిలి మజీియు మార్కుంజేయు ని ట్లని యడిగె. 

. అగ్ని చేవుండుితొల్లి మవోతపంబు, సేసె నని విందు *నదియేల చేసె ననఘ 

యంగిరసు( డేమికతమున నగ్నియయ్యు, నగ్ను లెన్ని*ీవిధంబుల నతిశయిల్లు, 

148. 

144, 

145. 

146. 

1. శెరిగి విదితుండ వై; లుగనుంగొని . అని పొఠములు. 2. నిజంబుగాగొని _- 

రు; శి. ఇది వా. లో లేదు. 

1. కృతాత్కుండ =యరు.డ; - కృతార్థుండ = వా. వీ. శ. వ, చెక్కు (పతులు. 

వ. వెంతయు ఎన, వ్, సంస్థిత = సూ. కొన్ని (పతులు. 4. నన్ననుపు ధిర 

గుణాకర్ = ల. జ, ఏ. ఓ. ల, 

1. ణయిగా వచ్చీ = 9. ఏ, ఓ, అ. లి, సలిపి = కొన్ని (పతులు. ఏ, మవా 

త్వంబును - కొన్ని (పతులు, కీ. గురుకుశూషా = క. , 5. నడుపు - కొన్ని 

(పతులు. 6. జుండు-సం, చెక్కు (పతులు; నందనుండు-కొన్ని (పతులు. 7, సిల్గి = 

"పెక్కు (పతులు. 

పతులు; బీతి = వా. 9. మది - కొన్ని పతులు. కీ. భేద 1, తొల్లి = చెక్కు (పతులు; (బీతి = వా. 2. మది ఇ (పతులు భేదం 

బెల = “పెక్కు (పతులు. 
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= మారండోయుంతు భొర్భురానానత నంగిరోతుం శగ్శిదైన తాఅంటతు సన్నుని నం. 

సం. తీ 207.5 

147, వ, ఇంతయు వినవలితు ననిన నమ్మవోముని యి ట్లని చెప్పె నగ్ని దేవుండు 
దేవతలతోడి యలుకం జేసి జీహావ్య౧బులు నహింప నొల్లక వనంబునకుం జని 
బహుశాలంబు ఘఖోరతవంబు సేయుచు నత్యంశతక్ళృశుండై యాశ్మిగతంబున, 

148. చ. అలుకమెయిం *దొలంగి విపినాంతరభూమికి వచ్చి యిట్టు స 

వెలు(గక యున్నచో భువనవ్భ త్తము *నర్వము నిల్చు నిల్చినన్ 
జలరుహానూతి పేలొరకనీ. జయ్యన నగ్ని పదంబునందు. చా 

149. వ, అని తలంచి తపంబు సాలించి నిజపదంబున "కున్నుఖుం డయ *చనిచని 
- యంతకుమున్న |బహ్మనియోగంబునం |దిలోకంబులకు నగ్ని యె వెలుంగు 

చున్న వాని నధికతపోపిజ్బంభితు కినంగిరముం గని భయంవడి లమేస్పటియట్ల 
*మగిడ్తిపోవునెడ నంగిరసుం డతని పాలికిం జనుజెంచి యి ట్రనియె, 

150. చ. అనఘ జగ త్త యార్చితుండ వై తిమిరావవారుండ వై తగా 
. వనరుహగర్భుచే. (బథమవహ్ని పదంబున(గల్పితుండ వై 

తనరుదు “రమ్ము నీదగు పదంబున నేరిటు లుండ నోడురున్ 
. ఘనముగ నీవు నీవవము ౧ కొనవే యవికల్ప ఛావనన్ 

151. వ. అనిన నగ్ని దేవుం డి ట్టని'యెొ, 

147. 1. తుంజెప్పమనిన _ల. ల్లి వావ్యకవంబులు ౬ ఇ. ఊ. ఏ = కాని ఇచ్చట మూలము వావ్యమనియే యున్నది. “వావ, మవహాద గ్నిర్భూళ్వా మవోద్యులిః”, 
148, 1. దొరంగి ౬ కొన్ని (పతులు; దొలంగి _ పెక్కు (పతులు; దోడంగి బొ, 2. లన్నియు = కొన్ని (పతులు. శీ, పోయివచె.దన్ = చ. 
149. 1. కుషముఖుండయి _ కొన్ని |వతులు. బి, చనియతండంతకు . కొన్ని (ప్రతులు. లీ. నంగీరనుంగ నిశ, కొన్ని |వతులు. దీనికి ఆకరము కనబడలేదు. శ, మరలి... కొన్ని [పతులు ; మగుడి _ సెక్కు. (సతులు, 

150. 1. త్రయాంచితుడ _ త. శ, ష్ట, లి, రమ్ము ఓ, అ; నీవు = చా. వీ. కొన్ని [పతులు. రీ. నుండగ జాలనోడుదున్ _ బె ద 



152. క. విను నాకీ_రిజగంబుల(, బొొనుగుపడియె సీక్టు భువనవూ 
క 

ఆరణ్యపర్వుము లు పంచమాశ్వాసము ల 

షో a 

బనుపడితి గానం దగు 'న్కీ యనలపవము నీక నాకు నలవడ = అక నాకు నఅవడ డిళ్లకా 

158. వ. నీవు (పథమాగ్ని వై 'యుండు *మేను ద్వితీయం ఐగు న్రాజాషక్వ వహ్ని వై 
జ en 

వ _ర్తించెద నచిన నంగిరమండు దేవా  యిట్లాన ల త లకు కథమా ప తంంమి 

నీ 
" fh  . 

చాని కొ కొడంబడియ నివ్విధంయిన న నంగ్కము సుం డన్నికి; న; గ నీలు 

సారూప్యంబునం "దేజ! ర్తి నయ్యం tot నకు ER యు 

మ్క్ర్తియు బృహాజ్ఞ్యోతియు బృవ వ్యా దృ్భవ్మాయు బృ బృవాక్న 

ర్వి శ్రం[తఈుండును వాదా నుండును బ్బ వాన్న తియ మును. క 

గొడుకులు మజియు భానుమకతియును కిరాగయు స్పీస్తీ వూ ౭ గుహువు 

నర్చిష్ముతియు ఏమహిప్ముతియు మహోమతియు సన నేడ్వుకరు గూంతులుం 

బుటిరి, 
రు 

164. క. తనయుడు బృవాస్పతికి న, త్యనఘు(డు కేజళంయుల 

మునుమును వావిషాజ్యము దాం గొనియొుడువా. డద య్యె 

152. || పీయనలవదము నీక నాకు నలవడ దింకన్ ఓ; సీయనవలవూ వీ oh Th orb 

దింకన్ గ. న. త. శ. వ; నీయనలవదవి సీక నాకు నఅవడ డింకన _ మూ, వీకవన 

ఫు యనలపదము నాకు నలవడ దింకన్ _వా. 

158. 1. వెలుగు = క. ని మునేను.గ,వీ. కి తియీోదగరు రు. శక శేశి, 

అగ్నికేశి = అని పాఠములు. ర్. న్నుఖుండును ౬ = కొన్ని [వతులు. మూళిము 

“బృవాన్మనాః” ఆ అని యున్నది. 6. నృతియు-శ. వష . కొన్ని (పతులు, వాలను 

'బృవాన్నం|త 8 అనియే యున్నది. 7. బృవాద్భాసుడు ణు సంకాశ మూలము. 

8, రాగ = మూలమునం దన్ని|పతులలోను “రాగి అనియ యున్నది. “కాగా 

[దాగేతియామాహాః : ద్వితీయా మంగిరప్పుకామ్ి; రాక =వా, శ, మ మున్నగు 

పతులు. సంస్కృత మూలమునందు 8 వేర్లు కనంబడుచున్నపి. గ శకి ఆ 

వీ, శ. మ. పెక్కు (పళులు. 

164. 1. సయముడు, సంయుడు, శయనుడు - ఇత్యాది రూపములు గలపు. 21న్య్మతే 
మూలమున 'శంయళర్నామ మవో[వతః' అనీ యున్నది. ల రాజ్యమును = వ. 

మున్నగు (వతులు; రాద్యమ్మును = వీ. ష. కొన్ని [పతులు. మూలము = పంప్ 

ద్యము. “ఆద్యం వావిః ఇత్యర్దః . 
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155. వ. ఆశంయునకు ధర్మపత్ని మైన సత్యకు భరచ్వాజాండును భరతుండును 

158. క. 

167. చ, 

1568. క. 

159, వం 

నా నిరువీరు గొడుకులు వుట్టి రందు భరతునకు భారతుం డను కొడుకును 

భారతి యను కూ(తురుం “బుట్టోరి భరచ్వాజునకు వీర యనుడాని- 

పేఠుండు వుష్టై. 

వానికి సరయువునకు( బటు, భానుం డై పుక్తై సుతు(డు భానుం డనంగ నా 

భానునకు జేనిళ్న్శ్యవను. డన గా వాత్మజు( డుద్భ*వించెం గడు నుడ్జ్వలు(డై. 

అతనికి. బు స్పై బుత్తుండు నిరంతర తేజు. డేచారకీ_ర్తి ని 

మ్కూతి యనువేరివాండు విను కీల్చిషభాజను లై నమానవుల్ 

సతతము నాక్ళశాను నతీన_క్రమనస్థ్రితి. గొల్చి దోషని 
మ్కృతి దగం గాంతు రట్టగుట గీర్హిత మయ్యె. దదాఖ్య వానికి౯ా, 

ఘనుడు *రుజస్కరుం డన(గా, జనియించెను నాతనికి రుజస్కరునకు న 

త్యనుపమకాంతిపరుం డై, జనియించెం 2గోధుం డన(గ జనవరతిలకా. | 

ఆ|కోధునకు 'రనుండు వుశ్లై రసునకు స్వాహా యను కన్యకయుం గాముం 

డను కొడుకునుం బుట్టిరి కామునకు నమోఘుండు వుక్తు నమోఘునకు 

*నుక్టుండు వుళ్లు మజణీయుం గాళ వ్రవుండును వాసిష్టుండును క కాయిండును 

నాంగిరసుండును జ్యవనుండును ననువా శేవురు తేజస్వి మొన కొడుకుం 
బడయుదుమని య నేక వర్గ ౦బులు ఘోరతపంబుసేసి మహావ్యాన్ళాతి 

స్మరణంబు సయుచున్నంత. 

155, 

158. 

157. 

158. 

15. 

1. వుతి - వీ. శ. కొన్ని (పతులు. దీనికి ఆధారము కానరాదు. లి. రగ్నులు = 
కొన్ని (పతులు. శీ, రందు = కొన్ని (పతులు. 

1. వి|శవనుడు చ్నా శ ష. కొన్నీ (పతులు, వ విల్లె బా! ఉ, జౌ, 

1. దాత్త ఎగ, 2, సత్వ = వీ. శ.ష వ. కొన్ని [వతులు. 

1. రజస్కర = శ, ష, పెక్కు (వతులు. 2. [గోధనుండు జనవర = బౌ. డు. 

1. రజుండు, రజనుండు = అని పాఠములు. నంకుండు, నక్తుండు, నుప్తుండు 

మున్నగు రూపములు కలవు. సంస్కృత మూలము “ఉష్టడు' అనియే యున్నరీ. 
లి, దోణుండును = శ.మ. కొన్ని (పతులు. మూలము '(పాణుండు అనియేయున్నరి. 
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160. చ. అనలము చాయను _స్తకము నర్కనిభం బగు బాహుయుగ్మముం 

_ 161. వ, 

162. క. 

168. వ, 

గనకసముజ్ఞ్వలం! బులగు కన్నులు. జర్మము కృష్ణవర్షతితం 

దనిరిన జంఘలుం గల యుదా త్తపుదేవాము దేజరిల్ల గాం 

దనయు.డు వుకై “వారలకు దద్దయు నద్భుతోమంద లోకముల్. 

ఇట్లు వ్నట్టిన యప్పావకుండు *పంచజనక। పభువుండు గావునం వాంచజన్యుం 
డను పే వరం (బసిద్దుం డై దశసవా। సవర్ణ ౧బులు దపంబునేనీ నిజము _న్తకంబున 

బృహ దథంతరు లనువారలను వదనంబున హారీని నాభియందు శివుని 

క్పిలంబున నిం దునిం (బాణంబీ ల ర్ వాయ్వగ్ను లను కాహుయుగదంత 

పుటంబుల విళ్వ్రభూతంబుల సృజియించె మజీయును, 

తపు( డను వహ్ని నిరంతర, తపోనిరూఢు( డయి ప౦ం-చదశపు త్తు తుల న 

త్య పరిమిత 1ఘరోరలేజో,విపు పోలాత్ముల. గనియెం గపటవృ శ్తి శ్రినిఫేణులన్. 

ఆవదియేవురు *నుఖీముండు నశతిభీముండును ఖీముండును భీమబలుండును 

నతిబలుండు ననువాొ రొక్క మొగియును సుమిత్ర, ండును మిత తృవంతుండును 

మిత్రజ్ఞుండును మిత్ర వర్ణనుండును *మి త్త శ్రగర్ముండును ననువా' రొక్కా 
మొగేయును సుర। వటీరుండును వీరుండునుోేస నువేషుండును సువర్చసుండును 
పురహంతయు ననువా రొక్కమొగియునుగా నిట్లు మూండు మొ త్తంబులై 

యజమానుల యజ్ఞ ఫలంబు *ఉలపపారించుచుండుదురు త (త్స శాంత్యర్థం బై 

యాగంబులందు 5్నన్ని చయనంబు సేయుగది. 

160. 

181. 

162, 

168, 

1. బగుచు = ఊ. లి, ముందనరి = కొన్ని (పతులు. లె. రెడు = జ, ల. 

4. మండదెలోకముల్ = వా. వీ. ళ. స్మ మంద = పెక్కు (పతులు, 

1. పంచ జనక [పభవుండు = ఆ. ఓ. ద. ల; పంచజన |ప్రభవుండు = వా, వీ, శ. మ. 
కొన్ని (పతులు. మూలము “పంచవర్లః నతపసాకృత స్మై 8 వంశఖిర్థనై ః. 2, బృవా 
దంతరులను = శ. మ. పెక్కు | పతులు. కాని సంస్కృత మూలము "బృహదథంతర' 

అనియేయున్నది. “వృహ్మాదథంతరం మూర్జో వ క్రాచ్వాతరసా వారౌ” = చిత 
శాలా పతి అ ధ్య్యాయం జ20 = ళ్లోకం " = వనపర్వాము. కే. నిటలంబున = శ+ ష, 

మున్నగు అత్యధికసంఖ్యాక (పతులు, మూలము 'బలాదెందం అనియేయున్నది. 
శ న = పెక్కు (పతులు, ల్. వాయువును = శ, వ, "పెక్కు (పతులు. 

1, భూరి = ఇ. వ. 2. లాశుల = ల. 

1. ఈ పేర్లలో కొన్ని భేవములు కలవు, కః. మిత వర్భుండు = శ. మ. కొన్ని 
(పతులు; మి మిత్ర ధర్మయు = వా. 8. సుశేతుండును = ల. శ. ష, కొన్ని (పతులు; 

నుశేశుడనియ్ పాఠము కలదు. 4. లనుభవించు చుండుదురు = ఆ. ఎ. చ.ర్ను. 

ర. నగ్నియజనంబు = ఈ. ఐ. త్య నగ్నిచయంబు = కోన్ని (పతులు. 
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164. శే, అధిప 'వివాగాకృతుల నొప్పు నగ్ని చయన,ముల యుదగ . 
పశాఘాత ములను వి 

వరుల మం|త్రఘోషములను వారు నివాతు, లై భయంపడి చేరరు యజ్ఞ భూమి, 

165. వ. శపుండు మజీయు నకలయజ జ భాగభుజులై న వుత్తుల నేవురం గనియె 

నం ద గజుండు. | శ 

166. సీ, వ చై_శ్వానగుం డనువహ్ని చాతుర్మాస్య విధులందు భూసురవితతిచేత 

బర్జన్య సహితుడై. పరమార్చనము. గాంచు నధివ శెండేగునాతం 

డఖలమునకుః 

(విభుండు దానైై విశ్వపతి యన విలసిల్లు వినుముమూండిగువాండు ... 
విశ్వమునకు 

నాత్ము(డై విశ్వకుం డన నొప్పు నాలోవునతండు భూతముల యాహోరవితశ్రి 
శే, వెలయ క్బక్వము సేయుట విశ్వభుక్కు, నాఃగం ఇెంపొందు 

గోపతినామధేయు 

డై సమ_న్తధర్మ్మకియలందు హేతు, వై. * పళ స్తీ వహించు ”నేనగు నతండు, 

167. వ. మజియు ఛానుం డనువహ్నికి 1సోమపు త్రి మొన బృవహాచ్చానయందు ఇల. 
దుండును *మన్యుమంతుండును ధృ తిమంతుండును నా|గయణుండును 

నగ్నియు సోముండును నన నార్వురు గొడుకులు నిళయను కూంతురుం 

బుట్టిరి సకలతపఃఫలంబులు నిర్వహించుటకయి పురందరుండు మనునామథభే 
యుం డయిన కొడుకుం బడసనె నమ్మనువు థానుపు త్రి యైన ని శా*కన్యం 

164. 1. వివిధశుతులనొప్పు నగ్ని చయనములనుద| గవశ్వాఘాతములను _ ఈ. ఐ. త. 
“శ. ప. కొన్ని (పతులు, 

165. 1, తపుండనువహ్ని _ కొన్ని (పతులు; తపుండనువాడు - వీ. 

166. 1. వు నాతడు కొన్ని (పతులు; వా యాతడు -వీ; వనాడు-ర్వు. £, డవ 
_వాండు = వెక్కు [వతులు. శి, నాత్మమై ౬ వీ. శ.వ. కొన్ని (పతులు. శీ, వ 

యతడు = కొన్ని (పతులు. ర్, భత్యుంబు = కొన్ని (పతులు. 6, (పసిద్ది వహించు . = 

కొన్ని (పతులు. 7, నేనగు నతండు, నేనవు నతండు, నేనన యతండు - అని 
పాఠములు; నైదవ యతండు = ల. 

ఈ... 1. నూర్య - వీ. 2, మన్యుండును _ చెక్కు. (పతులు. శి. కన్యకం బరిణయమై త 



168, క. 

169. చ, 

170. వ, 

ఆరణ్యపర్వము _ సంచమా శ్వాసము 415 

బెండ్డియై |పొజాపత్యుం డనువేరం బరగి పరమ|ఇావ్మాణులచేత నర్చితుం 
డయ్యె నిగ్విధంబున నచేకవహ్నులు సకలధర్మ[కియాసాధకు లై. వెళింగిరి 

దత్తిణాగ్ని *|పముఖంబు అయిన వహ్నులు వోయువాతిం జేసీ యన్యోన్య 

సంస్పృృష్టంబు లయ్యెనేనియు రజఫస్వలాదిసంకరంబులం బొరనెనేనియు 

రమృుతకజాత కాదినంస్పర్శ్గనంబునం బొందెనేనియు. ' ద్య్చాయళ్ళ్చిత్తా 

ర్భంబై_ యష్టాకపాలేష్టి సియవలయు నని చెప్పి మణియు మార్కం జేయుం 

డి ట్లనియి. . 

ఆపు6 డనువహ్ని యతులిత, రూప యయిన ముదిత యను తరణియందు జగ 

గ్రీవకు నపారశేజు మ, హోిపూజ్యుం గనియె నగ్ని నద్భుతనామున్ . 

అతడు |క్రిలోకతం[ తము నిరంతరమై చన నిర్వహించుచున్ 

శతముఖు( డాదియెన సురసంతతికిం |వియ మొప్ప హవ్యముల్ 

సతతము మోచి యిచ్చును భృశం బగు తద్భర మోర్వలేక షు 

[వతనిరతుం డధర్వు( డను వానికి ని'ట్లను నాదరంబుతోన్ 

ఏను దుర్శలుండ నైతి నీవు చేవతలకు హవ్యంబులు మోచి యిమ్మని వానిం 

బంచి తాను సము[దంబు సొచ్చి యందు “దా(గుటళ్థు దేవత లన్టేవముఖుం 

డున్న యెడ రోయం దొడంగిన నద్దిచరంబు లైన మత్స్యంబులు సురలకు 

నగ్ని దేవుండు జలధీనుండుట సెప్పుట యురీగనలి యనలుండు *మీలం జూచి 

జనంబులు మిమ్ము నిర్ణయుల్లై వధియింతురు గావుతమని శాపం బిశ్చె 

నప్పుడు. క 

171, ఆ, హవ్యవహనమునకునమరో త్తములు దన్ను, వేయుి విధుల నొలసివేండుకొనిన 

నెట్లు నియ్యకొనక యెంతయు సిని స,మీరసఖుడు దనదుమేను విడిచె. 

168. 

169, 

170. 

171, 

రు. ఉం [పముఖంబు = కొన్ని (పతులు; [వముఖులయిన = వా. ర్. మృతజాత 

"కాది = “క్కు (పతులు. 

1. రూవపియియి ముదితయను - వా; రూపయయినముదితయను = క.గ.రు. 

వీ శ. 2. పుణ్యుం = పెక్కు (పతులు; 

1. 

1. 

టనియొన్ [బియంబునన్ = ఘు, 
య 

డాగుటయు = కొన్నీ (పతులు. లి, నునికి = ద. లి. నలిగి = కొన్ని (పతులు. 

మత్స్య్యంబుల = కొన్ని (వతులు. రీ. శపియించె = జః 

. విధముల = ఆ. ఈ. ఐ. గ. జ. 2. విసివి = పెక్కు (వతులు. 



418 

172. వ, 

178. క. 

174, వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో . 

ఇట్లు సంత్య క్షశరీరుండై ధరాతలంబు |పవేశించుటయు నతనిచేత విడువం 

బడిన చదేహంబువలనం - బూయంబున గంధకంబు నస్టుల దేవదారువును 

శ్రేవ్మంబున సృటికంబును 1వ తంబున మరకతంబును వాతంబున6 _గృష్ష 

శిలయు కీనఖంబుల నభకంబును స్నాయుసంచయంబునం (బవాళంబునుం 

బుశ్లై నతండు భూగర్భ స్థితుండ్రై ఘోరతపంబు సేయుచున్నంత భృగ్వంిగి : 

రః (ప్రముఖు లయిన మహామునులు నిజతపోబలంబున నతనికి *నాప్యాయనంబు. 

'నేయుటయు. చేజస్వియే ధరణి వెలువడి వచ్చి యమ్య్శవోత్ముం డమ్మవో. 

మునులం జూచి తదీయతేజంబు దనకు దున్సపాం బగుటయు భయంవడి 

(కమ్మటి నంబుధి సొచ్చి యడంగిన, 

విను జననాయక సంయమి, జనములు వహ్ని పని యంతంజాలించి (ప్రియం 

బున నంచిత్తవిధిసం గహ,మున క్రై పూజించి రధికపుణ్యు నధర్వుకా. 

అయ్య ధర్వాగ్ని కెజంబును నమ్మును లతనికిం జేయు బహుమానంబునుం 

దన్ముఖంబున నమరులు దృప్తు లగుచునికియుం జూచి సహింపక పావకుండు 

సకలభూతంబులు. జూచుచుండ నంబుధి వెలువడి వచ్చి నిఖిలలోక 

హితార్థంబుగా నెప్పటియట్ల హవ్య1వహత్వంబు నంగీకరించె నిట్ట నేకళాఖం 
® ౧౧ _ ౧ 

బయిన యగ్నికివంళంబు (పళంసాఖాజనం బయ్యె నగ్ను లెంద జై ననుం 

ిదచాత్మయెన శేజం బొక్కటి యని చెప్పిన విని సంతసిల్లి యమ్మవో 
B= య | 

“మునికి ధర్మతనయుం డిట్లనియె. 

176. క. మునినాథ మపహోసేనుం, డనలునకుం గ్భత్తి తికలకు వారునకు సుతు(6డై_ 

న నిమిత్త మేమి తెజిలే గే,వినవలతుం 'జెప్ప వే నవి_స్తరఫణితికా.. 

172. 

174. 

175. 

1. చైత్యంబున = పెక్కు (పతులు. ది చర్మంబున ఆశ, వము సెక్కు (పతులు. 

8. గీరన| వముఖులై న' = "పెక్కు ప్రతులు; గిరన్మపము=కొన్ని (పతులు. 4. నావ్వో 

నంబు = కొన్ని (పతులు. 

1. వావానత్వంయబు డవ, ౨, వంశంబులు. . . భాజనంబుల య్యె లీ. శ మ. 

లి, దదాత్మకంబైన, = వీ శ. వ. కొన్ని (వతులు; దచాత్మజం బైన ఆగు ఘం కఫ 

తీ, తునికి = ఓ 

1. గో = పెక్కు పతులు. 
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176. వ. అనిన మార్కం డేయుం డతని కట్టని చెప్పె. దొల్లి దై త్యులతోడ కణంబు సేసి 

179. &. 

యోటువడి చేవగణనహితుండై  చేవేందుండు దొలంగిపోయి "దానవుల 
నోర్వనోపునట్లి మహాసత్తుషం డగు సేనాపతి నెందు. బడయుదునొకో యని 
యొక్క-నాడు మానసం బను తై లంబునకుం జని యం దొక్కాయెడ 

ేనొక్కరుండ కార్యచింతాపరుండై. యున్న యెడ, 

ఒక దనుజాధముండు మొట్బ్యనంగ, నన్ను 6జిజగాని పోయెడు నన్న లార 
త అగ ఆశ | క్షే యొవ్వ రిట విడిపింప రే యింతవట్టు ,పుణ్యమునం బోవరయ్య కారుణ్య బుద్ది. 

, అని యిట్లు సువ్య క్షం బైన వనితావిలాపం౦బు ఫీఇెంచీినం బురందరుండు 

నిజాంతరంగంబు గరుణాతరంగితం బగుటయు సోడేకోడకు మిడె యేను 

వచ్చితిననుచు నద్దిక్కునకు నడచి ముందట నతిభయంకరాకారుం బటుగచా 
హా స్తోన పచలితవిద్యుల్ల తారుచిరమూ ర్తి మొనదాని నొక్క కన్నికియం 
గొని గగనతలంబునం బణిచువానిం [బబలవలాహాకవినీలోచేవుం గేశి 
యను చానవుం గని కీనరఖథసుండై . 

ఎన ఇం/దుంఢు గోేజియనురాక్షనునిం వాజంటోలుల :- 

సం. 8. 213 10 

ఓరి దురాత్మ యోాయబల నోడక *యేటికి. బట్టనాండ వం 

భోరుహి నేత విడ్వు మెటవోయిన. (బాణము గొందు నింక బి 

సార మహీధర వకరభంగవిహారధురీణ ము|గదై. 
త్యారుణోరంజితో | గకులిశా(స్త్రము సు మ్మిదె యంచు డాసినన్, 

176, 

177, 

178. 

1. నొక్కరుండును = ెక్కు (ప్రతులు. 

1, [బోవరయ్య = ఏ. ఓ ఘ, డ, 

1. కోడకుమిదె _ ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. ఒ. జొ. క. చ. రు. ఠ. డ. త. ల; కోడకిచె 

యేను = వా. వీ. శ. వ. కొన్ని పతులు. 2, న|భచలిత = ఆ, జ, ల; నభ 

కలిత. ట. 'లి. యంగా కొని _ పెక్కు వతులు. 4. దేవు నతిరౌదాకారు 
మవోశార్యవంతుంగేశియను - కొన్ని (ప్రతులు. 5. సంరంభుండై _ కొన్ని పతులు, 

179, 1. యొంటిని _ ఎ. ఒ- ౨. నేతి _ చెక్కు (ప్రతులు. కి. విస్ఫార = గ. భు. 
జ. శ.వ,. 4. కోణి తార్ట = వీ. శ. మ; రంజితా[గ ఎ రి, 
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180. ను త్తకోకిలము, 

ఘోరవికము(డై న కేశియు. |గోధఘూ ర్థీతచిత్తుడై 

ధీరు( డుక్కున నిల్చి యగ్గదేదిప్పి వాసవు వై_చె న 

ప్వీరుండున్ గద చూర్ణ తంబుగ (వేసె నాసురిభంగి. బొం 

గారి చారుణవ|జపాతరయంబునం బటువామ్తుండై.. 

అసుర వీ(క నొక మహో!ీచలళ్ళంగంబు, విటిచి వై చె నమరవిభుని మీంద 
గో[త వై ర ఘోరకులిశాభివాతి[వయ్య, *నడిచె దాని జదల నదరు లెగయ. 

ఇట్లు దనసాధనంబులు కేవిఫలంబులై నం దలంకి చానవుం డక్కున్నీయ 25 

విడిచి పఅచిన నిం|దుండు దానిం జేరం జని నీవెవ్వరిదాన వీరక్కనుచేత 

నెట్లు పట్టువడి తనిన నది యతని కి ట్లనియె నయ్యా యే నరిష్ట్ర నేమి యను 
(పజాపతి కూ(తుర చేవసేన యనుదాన దై త్యసేన చెలియల నేనును మా 
యప్పయుం "గేలి కౌతుకంబున. దండి యనుమతంబు వడసి సఖిజనసహితం 

బుగా వెడలి శయిమ్మానసనగంబు సొనుచేశంబులం (గుమ్మ రుచుండం "గేభి 

నామభేయుం డైన యీ యసురాధముండు. 

పలుమాటువచ్చి తన దు, ర్వాలసితములు మాకు జూపు వేడుక దోంపన్ 
బలుకును *మేలమున 'జెనకం దలచు గదియు మదనకదనదళిత 

వాదయు(డై. 

వాని చెస్టలన్నియు దై త్యసేన కభిమ 
తంబులై యుండు నాకు నెంతయును దుస్ప 

1వాముల వినవె యిమ్మెయిన యక్క మలనయనంC 
గోరి చానవుడెలయించి కొంచు(జనియె. 

181, అ. 

182. వ, 

1688. క. 

184. శే. 

180. 

181. 

182. 

155. 

184, 

1. దీర్చి = వీ. శ. మ, చెక్కు (వతులు. ౨. భర్త పొంగారి - ఊం ఓ. ల. 

1. చల = "పెక్కు (పతులు; నిల = వా. కొన్ని (పతులు. 2, నడచె = కొన్ని [వతులు, 

1. వికలంబు = కొన్ని (పతులు. 2 డిగ్గవిడిచి = కొన్ని (వతులు. ల యిమ్ము 

వోనగంబు = కొన్ని (వతులు. 

1. విలసనములు = ఆ. యు. అ. 2. మెలుపున'= ౬. 

1. వాంబులై యుండు వినవె యయ్యబ్లవదన - ఘ. ల. వీ. శ, మ. 
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165. శే. అంతంబోక వెండియువచ్చి యింత సేసె, నద్దురాత్ముండునన్ను మీదై నకరుణం 
దొడరి 'దూఖసాగరమునం బడుట దె, ననిన నయ్యిందుః డనియె 

నయ్యతివ( జూచి. 

186. క, విను దతతనూజులు మా, జననియు మీతల్లి యును నిజంబుగ మా కీ 
వను*జవయితి వనజానన, యొనరంగా వేండు నీకు నొక వరమిత్తున్. 

187, వ. అనిన దేవసేన దేవేందున కి ట్రనియె, 

188. కే. అనఘ మాతం డి యొక్కనా. డతిముదమున 
| నన్ను నుపలాలనమునేసి నాతినీవు 
| (పథితపౌరుశషుండగు భ_ర్తంబడయుదనియొ 

నట్టి వానిని నీవు నాకరయ వలయు. 

189. చ. అనిమిప చాన వేం|[దులకు వైన “నజయ్యు(డు ను[గవైరి ఖం 

జను(డు | తిలోకరడణవళంవదుండున్ భవిదిష్టమి[ తుండు౯ా 
ఘనగుణకీ ర్తనుండు నగు కాంతుని. గోరెద నామనోరథం 
బు నెరయ సంఘటించి సురపుంగవ నన్ను 6 గృతార్థం 'జేయవే. 

190. వ. అనిన నిందుండు దీనికిం బతి యెవ్వం డగునొకో యని కొండొక విచారించు 
నెడ నమృుహూర్తంబు రౌ[దనామకం బయి సోమసూర్యసంగమే కారణం 
బయిన -యమా చాస్యా ముఖం బే యుండం బూర్వనంధ్యాా'రా గరక్తాంబుద 
(పతిబింబపటలపాటలితోదకం బైన జలనిధినమీపంబున నమరాసురనమర 
సంకులంబుగా నరుణకిరణుం డుదయించుచుండ. ద జ్రాలంబున భృ గ్వంగిరః 

॥ (పముఖు వోన మునులు వేల్చు హవ్యంబులు మోచికొని వావ్యీవహనుండు 

| సూర్యమండలంబు |పవేశించుచుండం గనుంగొని యిది సనూర్యసోమాగ్ని 
సమాగమం బయిన రౌ దనామకముహూ ర్హంబు గావున సూర్యసోమాగ్ని 

_ శేజంబున జనియించినవాండు దీనికి. (బియుండు గావలయు నని మనంబున 
నిశ్చయించి కీయ్తతం డావణంబ. 

155. 1. దుఃఖా బిలో పలబడుట తచ్చె = ల. 

166. 1, జాతవు = వీ. శ. వ, 

188, 1. వధనుడగు భర్త - పెక్కు .[ పతులు, 

189. . 1. నజేయుడు _ శ. వ. సెక్కు (పతులు. 2+ దీయ - కొన్ని (పతులు. 

180. 1. కాలం బయిన ఎవ, చ. అ; 2, వావానుండు _ కొన్ని (పతులు. లి యత 

అంబ = కొన్ని (పతులు, 
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191. క, బాలం దోడ్కొని యబ్దజు,పాలికి(జని (మొక్కి [తిదళపాలుండు దేవా. 

యీలలవకు6 దగుశేవరుని. గృ,పాొలు(డ వై యొన(గు మనిన 

బద్భ జు6 డని మెలా 

192. ఊఉ, దీపిశవిక*మాస్పదుండు దీనికి వల్లభు: డయ్యెడుం [దిలో 

=. కీపరిరతణకముండు గీ ర్రితమూ రి యొకండు వాడిడ మీ 

యాపద లెల్ల జాపుటకునైై ధృతిః బూన్ను నశేషదేవసే 

నాపతిభావమున్ శీవిబుధనాయక శీఘమ భావ్య మింతయుకా. 

19కి. వ. అనినం వీతు౦డై_ సీతానుహు వీడ్డాని యిం ద్రుండు ననియు దదనంతరంబ వసిష్ట 

(పముఖు లైన స _ప్ప్రమహోామును అమా వాస్యాహో మంబు సేయ సమకట్టిన 

నమరు లందటు నందుల హపిర్భాగంబులు గొనుటకు నానన్ను లగుటయు, 

194. క, ఆహావనీయముఖంబున, నాహూతుండై_ 'హుశాళుం డమ్మును లిడంగా 

నాహుతులు గొని దివిజనం,దోవామునకు వరుసనీనొనంగ( రొడగాం లీతిన్ | 

ఎత అగి దోభండు మనివత్చులం గామెంచుటి = 

సం. 8.2134 

195. సీ ఆసమయంబున నమ్మునీం|దులభార్య అందలి సుస్నానీమొంద చేసి 

రమణీయ మాల్యాంబర విభూషణాద ర్థ్రలంకార 0బు లొనరించి గారవమున' 

జనురెంచి పతులకు 2సన్మ తిం బరిచర్య సేయుచు మెలంగంగ వాయునఖుండు 

దుల(తలోీ చాలిక మెజుంగు(గన్నులయొప్పుం దెలినవ్వు మొగ ముల విలననంబు 

శే. నడబెడంగులు నన్ను వనడుముఐందు, వెలయు వళులభావంబూీలు 

| వలుందచన్ను€ 

గవల గనిక్టును నేర్పడం గని కరంగి, మదనమార్షణ విదళితపృాదయు6 డయ్య. 

1%, 1. మగని = కొన్ని (పతులు. 

162. 1. మాన్వితు - జ ఓ, ల, వి. డునీయాపద - కొన్ని (పతులు. లీ. |త్రిదళ, దివిజ - 

అనీ పాఠములు. 

194. 1. కృశానుడమ్మును లిడగా = వ. చ. ల. £. నిడగ = కొన్ని (ప్రతులు, 

195. 1. మమరశేని = కొన్ని (ప్రతులు. ల. నన్మతిం = ఒ చ, అ. శ. షు నన్నుతిం = 
ఊక; సమ్మతిం = వా, వీ 8, పొలిటి -డ. 4. ను - కొన్ని (పతులు. ర్, వింకము- 

ఉ; వీకయు = కొన్ని (పతులు; యువ్పును - మఘ, 



196. వ. 

197. చ. 

105. వ, 

199. లే. 
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ఇట్లు వికలేంద్రియుండై వై శ్వానరుం డమ్మునిపత్ను లయందు( "దగిలిన 
డెందంబు *ముగిడింప చేరక చారలం గదియ నప్పళించి గా క పత్య 

కుండంబునంీచావేశించి, 

అతివలు దన్ను 6 జేరుటకు నాసపడుం బొొరి€ జేరువోట నా 

యత విలస చ్భిఖా గముల నల్లన వారల నంటు. గౌతుకం 

బతిశయ మె తదంగలత లాదట( గాంగిటం జేర్ప (గోరు గం 

వితధృతియె కలంగు. గడు 2జెల్టగురాగరసంబు ముంప(గన్. { 

అంత నమ్మునిం దుల వళోవవిధి సమాప్తం బగుటయు జాత వేదుండు మదన 

వేదనాభరంబు సహింప నోపక శేనిర్ణ్షనం బయిన వనంబునకుం జని మునిపత్నీ 
సమాగమంబు *దుర్జ భంబుగా వగచి వెగఢంది * కిశరీరంబు దిగవిడువ 

సమకట్టునెడ దదీయవల్లోభయెన స్వావోచేవి ద(త్చ కారం బంతయు నెజింగి 
యతనికిం |బియంబు నేయునరియై *నవమునులలో నంగిరసుభార్య 
శివ యనుదాని రూపంబు గైకొని చని యేకతంబ యున్న హుతాళనుం 

గనుంగొని యిట్లనియె. 

అంగిరసుభార్య నేను శివాభిధాన ననఘ నాకును నాతోడియం గనలకు 

ననుదినంబును నతినునోహరనిలాస,మైన నీమూ రి సె గోర్కి 
1యడరింయుండు. 

196. 1. గీలిన మనంబు = ఇ, ఏ, చి, మగుడింప = వెక్కూ పతులు. లి. (బవేళించి _ 

కొన్ని [వతులు. 

197. 1. మతియై - ఆ. ఎ.ఘంర్సు. ద.ల. £, బెల్లుగ - కొన్ని పతులు. (oa ౧m 

198. 1. విజనంజై న = కొన్ని (పతులు. _ 2. దుర్లభంబకావగచి - అ; దొరకొనమికిం 
జాల వగచి = స, లీ. శరీరంబు నదీతీరంబునం దిగవిడువ = వీ, శ. స. 4. భియైన- 

బె గచ. జద. శ, ల్. సప్తర్థులలోనం = ఈ, ఎ, ఐ, త; స ప్పరుషులలో = 

ఇ. ఏ. చ.ర్వు, 

199, 1. యలరియుండు = ఇ. ల. 
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200. ఉ. నీమదిచంద మిట్టిదని నిక్క మెటుంగకో "నే మజ[సముం 

గామళరావాలీం 'గలంగి కాజీయ వొందుదు మాతళ్మలందు ఫీ 

కామము మాదెనం గలిమి కౌతుక చేస్ట్రయం దెజింగి యు 

ద్చామునునోరథ | పచలిత స్థితి నందజముం [గమంబునన్ 

201, చ. నీను6 గవయం దలంచి యిట నెమ్మి మెయిం బనుదెంచినొర మిం 

పున( 'జెలు లెల్లం దొ_ల్ల నను. బొమ్మని పంచిన వచ్చితిన్ మనం 
వి — 0 

' బనవరతానురాగముగ నంగజకే? భజింవు మింక నొం 
డని యెడ సేసిలేని( గుసుమా స్తు డు ని (పండు నన్ను (బావళా, 

క 

802, వ. అనిన సంతసిల్లి యగ్ని దేవుండు చానిం గె కొనియె నదియును నతని నభిమళ 

208. 

204. 

205. 

భోగంబులం బీతునిం చేసి తదీయశతేజో ధాతువు ధరియించి యచ్చోటు 'వాసీ 

కేయాతణంబ గరుడియె గగనంబునకు నెగనీ  యతలిత్వరితగమనంబున 

శ్వతపర్వతంబునకుం జని యం దొళ గై యెడ శర వణ _స్తంబసంవృతంటైన 

కాంచనకుండంబునందు నిజ్ఞభ ర్హళుక్ల ౦బు సం గహించి మలి యును, 

క, మునిపత్నుల రూపులు 17౫ ,కొని *యిట్టుల వరుస బుస్పకోమలి (పియు U 

తుని జేయుచు శేతస్కం,దన మొనగెంచుచును వచ్చె: కిదత్కలళమునన్. 

తే. విను సతి వశాతిలక మై 'వెలయునట్టి, యయ్యరుంధతి రూపంబు నలవరింప __ 
నెట్లు నేరద కాని యయ్యింతి యున్న, యువిద లార్వురు రూవులు 

నొనర(6 'దాళ్ళి. 

వ, ఇవ్విధంబున నాజుమా జులు (పస్కందితం బైన యగ్ని తేజంబు1న, 

200. 

201. 

202, 

208. 

205. 

1. దవిలి ఘు. 2, కేడునీ _ కొన్ని (సతులు, 

1, లీల = వీ. శ. వ, కొన్ని (ప్రతులు. 

1. యవణంబ = శ. వ, 'వెక్కు వతులు, ౨, నృంది ౬ పెక్కు. [(వతులలో లేదు. 

1. గైకొని వరుసన్ వచ్చి పుష్ప = జ. వీ. శ; గైకొని వరునన్ చానుబుష్న - ఎ. 
ఐ. ఒ. రు. త; గైకొని వరునన్ గవిసిబువ్ప - చ; ైకొని వరునన్ వేడ్క - బొ. 
2. తోడో .ఘ,. ఠ. లి, దత్కుండమునన్ _ కొన్ని (ప్రతులు. 

1, వలన = 'వెక్కు (పతులు. 



206. 

207. 

ఆర ణ్యపర్వము __ పంచమా శ్వాసము ary 

= వమారన్నాాతి యవతారము ;_ 

సం, 8.211. 17 

క్ల, ఆదిత్యనిభుండు విపుల, చ్వాదళబాహుండు షడ్వదను( డఖిలదిళా 
రోదోంతరంబు వెలుగ మ, హోచారుండ. కుమారు. డుదయం బయ్యా. 

వ, ఇట్లు శుక్ల పకుంబునం బాడ్యమియందు వీర్యీనిషేకంబును విడియయందు 

గీర్భవ్వ కి కియు( దదియయందు శరీరీమాశ్రావిర్భాన వంబునుం జతుర్జియందు 
సకలావయవసంపూ క్రతయునై. యుదయించోన కుమారుండు 
పంచమియందు సముత్చితాకారుండై. చేర్చి (తిపురదహనసాధనం జై న 

వారుకార్ఫుక ౦ బమ్మ హీధరంబునందు ని&ి ప్పంజై యున్నచానిం బుచ్చు 
కొని గుణధ్వనిసేసిన నమ్మవోీధ్వని విని కలుషించి యరావత "ను; పతీ 
కంబులను దిగ్గజంబు లయ్యగ్ని భన మీ(దం బటి తెంచిన నవ మృవోభుజుం డా 
రెంటినిం చెనంచిపట్టి రెండుచేతుల ధరియించి తన సవాజం లై న శ క్తి యొ క్ల 
కేలం క గిడార్ధకలితం టై. న శికుక్కుటం బొక్క కేలను బరిపు ర్య మాణనినదం 
బైన శంఖంబు గర ద్వయంబునం చాల్సి వా_స్తయుగళంబున గగనంలు 

(వేయుచుం బాణియుగ్భంబు వక్తంబుల నిడికొని బాలో చితంబు లైన 

యంగుళిచర్వణంబులు పొరి(బ్ెరి నొనరించుచు నిశితసాయకంబునం (గాంచ 

పర్వతవిభేదనంబుసేసి పటుళ క్రిపాతంబున శ్వేత శై లళ్ళంగభంగంబు 
గావించి చెలంగి యాజుముఖంబుల నొక గ్రా పెట్ట యార్చినం (బళయయై ర 

వారావభీషణంచై న తదాిఘోషణంబున. 

208. మ. కులశై లంబులు పే గక్కునం గదలె దిక్కుల్ జ వయ్య లయ్యె౯ మహ్ 

వలయం బంతయు ఎదిర్షిరం దిరిగె 'దేవ-వాతముల్ సాధ్వసా 

807. 

208, 

1. నిషేపంబును - ఇ. ఎ. జా. £, గర్భోత్పత్తియు = కొన్ని [వతులు. శి. మాత్ర 

విభాగంబును = పెక్కు (పతులు. 4. న = కొన్ని (పతులలో లేదు. ర్. వార 

మహో కార్ముక ంబు = కొన్ని (పతులు, 6. నాదంబు = కొన్ని [వతులు, 7. చిత 

కంబులను = ఆ. ఊ. ఎ. ఒ. ఓ. జొ. గ.భఘ, చ.ళ.ద.ల. 8. గృతార్థ కలిశంైచైవ = 

ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. ఘ.త. ద. 9. కందుకంబొక్కశేలను = శ. మూలము 'అవశేణాగ్న్ని 

చాయాదసా, మమూడంభు జేననఃి భం. తి=214=98. 10. ఘోమంబిన- వెక్కు[ పతులు. 

1. | మోసె;గక్కదలె = ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ఏ. ఐ.యు.త.ద; [గక్కనంగదలె = లవి 

౨. తల్పడిల్లెన్ _-ట. లి. జిల్లు(|రు) నం దిరిగె = ఊ. ఒ. జాం క,ఘ. సం 
అం ౧ ల్ 
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209. - క. 

210: వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మనసోభార తి ము 

లో 

కులతం బెండ బయోధు లన్నియును నంతోభించె ఈ సపొశపు స 

పులు బిట్టుల్కి రథంబు నల్ ఇసలకుం బోనీ? డె "నం |ఛాంత మె. 

అట్టి మహోత్వాతంబులు, పుట్టినం గని మునులు తోకములకు శుభముగా 

కే ప ప నపరులె , నెట్టన శాంతిక విధుల, స్పట్టున నొనరించి రాత్మ'భావన రుల 

ఆసమయంబునం౦ ట్_|తర థవనని "వాను లై న 1జనులందధలుం గూడి కియంగర్క 

[పముఖమునీం [దుల భార్యలకు నగ్ని దేవువలనం బుట్టిన బాలుండు లోకం. 

బులకు నిట్టి యనర్థంబు సేయం దొడంగ నని యా క్రోశించిన నయ్యప 

కవాదంబునకు రోసి యాస _స్పమునులలోన వసిమ్టుండు దక్కాం. దక్కిన 
యార్వురు6 దమవనితలం బరిత్యజించిరి మణియును గొందలకు జనులు వీ 

శేమిసేయుదు రిన్ని పోకలం బోయినది వహ్ని భార్యయకాళ యని వలుకం 

జొచ్చి రంత నమ్మ హాోమునుల పాలికిం బావకాంగన సను'చెంచి యి ట్లనిడు, 

= వీను6 డేను వహ్నివలనం, గనిన కుమారుండు వాండు గడునిజమీది మీ 
వనితలకుం బని!గా దిటు, ననునే £కులనతుల విడువ సత్పురుషులకుళా, 

. అని యెంత సెప్పిన వా రొడంబడ రైర0 తదనంత రంబ వఏీశ్వామి| తుండు 

గుమారుకడ కరిగి యద్దేవుశరణంబు సొచ్చి వివిధవాక్యంబులం (బిస్తు తించి 

తచాబేశంబున నతశనికి జాతకర్శాదివిధులొనరించిన నడి యంగయు 
. నెణీంగి యమరు లెల్ల నమ రేందుశంగానం జని యి ట్లనిరి. 

210. 

212, 

జు! TERT RRR REI DIED 6 | 

4, నప్తాళ్వసవ్లులు _ కొన్ని (పతులు. 5. సంభాంతిమై, వి|భాంతిమై, నుద్భాం 
తీమై - అని భిన్న పాఠములు. 

1. జ్టన - సూ, కొన్ని (పతులు. 

1. మునులందరు = ల. 2. యంగి (గీ) రన్మపముఖ _ కొన్ని (పతులు, శి. రాధం 
బునకు = ఆ. ఈ, ఐ. ౬, రుత, 

1. లేదిటు కొ న్ని (పతులు, వి, కుల స్త్రీలవిడువ _ శ, వలు తప్ప చెక్కు (పతులు. 
ఈ పాఠమున స్రీ శబ్దమును తేల్చి చదువవలెను. 

1. పాలికింజనీ ౨ చ. 
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918. ఉ. దారుణ శార్యధుర్యు. "డతిదర్సి తచిత్తు (డు వహ్ని సూను డ 
న్వీరుండు నిన్ను గై కొనక వీశమెయిం జనుకెంచు నిపు దు 
ర్వారత నీపదంబు గొనువాంఛ నవశ్యముం గాన యింతలో 
నీరస మెత్తి వాని వధియింపుము చెచ్చెర విక మోన్షతిన్ 

మ్ 

1 
వా 9౨14. వ. అట్లయిన నీకు నిం దత్వంబు 2శాశ్ష్యతం బగు సమును [దిదుకుడుము 

లోకంబు లవ్య్యాకులంబు లగు ననినం బురందరుం డప్పుడ న వమాతుకకిబం 
బిలిచి మీరు నని వహ్ని సంభవుం డైన కుమారు *సమయించి నాకు. : వీయంబు 
సెయుం డని పంచినం బనిపూని వారు ఘోరంబుగా నతని చై రక క దె 

తవయ 

'తేజోవిశేషంబునకు భయంబంది. యతని శరణంబు సొచ్చి యేము లోక " 

కీమాతలము మాయందు నీవు మాతృభావంబు సేయ నర్పుండ వనినం 
గుమారుండు వారి నభినందించి చేకొనియ నంత నగ్నియు నిజవుత్తు 

య్ పాలికి వచ్చి యతనిచేతం బూజితుం డయి తదీయరజాపరత్వంబున నిలిచె 
మాతృగణంబుక్టొధంబునం బుట్టనయది "లోహిశాస్య యనుకామిని గుమా 

రునకు దాదియె యుపలాలనంబు సేయుచుండె నఖిలభూతగణందులుం బిజు 
తెంచి (కౌంచారిం బరివష్టించె నది యంతయు విని కలుపించి. 

ఎఎ ఇం/(దుండు వమారన్నాాయివై నౌ కివచ్చుథి న్ 

సం, 8. 216.38 

215. ఉ. స్కందునిమింద నెత్తి *ేబలగర్వితుండైై *నడతెంచె నుద్భట 
స్యందనసామజాశ్వ భటసంకుల నై న్యనమ।| గచేవశా 

బృందేన మేతుండై భువనభీకరసంగరకాంచు నిందు డ 

స్పందితశెర్యు( డగ్ని కణోజాతభయంకర్తవ[జవాస్తుడై . 

216. వ. అంత. 

2198. 1. డురుదర్చిత - యు. 2. పురంబు - ఈ. ఐ. త. లి. న్నతిన్ - పెక్కు [వతులు. 

214. 1. అశేని - ఆ. ఉ. ౨. యేశకాధిష్టితంబు-క. లీ. ల రావించి-ఓ. 4. వధియించి- 

ఇ. ఏ. ఓ. చత. వీ.శ.మ. క. నడచి - కొన్ని పతులు. క మాతృకలము _ 

కొన్ని [పతులు. 7. లోహిశాన్వి - ద; లోహితాళ్ళు - క ఇచట మూలము 
ళు 

"లోహిత సోోద భేః కన్యా కూరా లోహితభోజనాి భం, కీ=215-22, 

2105, 1. కడుగర్వితు( డై = వీ శ.న. లీ. చమదెంచె = చెక్కు. (వతులు. శ, నమ్మగుడై = 

ఎ. ఒ 4. పాత = వా. పెక్కు (పతులు; జాత = లె. 
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209. - క 

210. వ, 

211. క, 

212, వ 

శ్రీమదాంధ్ర మవనోభారి తి ము 

కులతం బొందె. బయోధు లన్నియును నంతోభించె ఈసా. న 
లీ భీ 

పులు బిటుబ్కి రథంబు నల్ చెసలకుం బోనీ 5నం| ఛాంత మై, 
అట రి a a నః 

. అటి మహోత్చాతంబులు, పుట్టిన( గని మునులు లోకములకు శుథముగా రు 

l | స | ) ఇ వనఫరుః ‘ 
నెట్టన శాంతికవిధుల, స్పట్టున నొనరించి వల్లిభా వనపరుల్రై 

ఆసమయంబునం El [తర థవననివాను లే న జనులం ధలుం గూడి కిఫ్యంగిర్య 

(పముఖమునీం [దుల భార్యలకు నగ్ని చేవువలనం బుట్టిన జాలుండు లోకం 
బులకు నిట్టి యనర్థంబు సేయం దొడంగా నని యా కోఫంచిన నయ్యన 
కివాదంబునకు రోసి యాస _వమునులలోన వనసిమ్టుండు దక్క దక్కీన 

యార్వురు( దమవనితలం బరిత్యజించిరి మజియును గొందణు జనులు వీ 
శెమిసేయుదు రిన్ని పోక్రలం బోయినది వహ్ని భార్యంు'కాక యని పలుకం 
జొచ్చి రంత నమ్మ హోమునుల వొలికి. బావారాంగగన సను'టేంచి దలు) ట్లనియె, 

వినుం డేను వహ్నివలనం, గనిన కుమారుండు వాండు గడునిజమిది మీ 
వనితలకుం బని!గా దిటు, సనునే *కలనతుల విడువ సత్పుగుషులకుళ, 

. అని యెంత సిప్పిన నొ రౌడంబడరై 0) తదనోంగ రొంబ పి ళ్వామి తుండు 
గుమారుకడ కరిగి యద్దేవుశరణంబు సొచ్చి వివిధవాక్య్భంబులం (బస్తుతించి 
తదాదేశంబున నతనికి జాతకర్మాదివిధులొనరించిన నడి యంగయు 

. నెజీింగి యమరు లెల్ల నమ రేం దుశీంగానం జిని యి టనీరి, 

209. 

210. 

211. 

అ Mee sete, Migs elites ne 

4, సప్తాళ్వసప్తులు - కొన్ని (పతులు, 5, సం[ఖాంతి సై, వి|భాంతిమై, ను|చ్భాం 

1, జట్టన _ నూ, కొన్ని (పతులు, 

1. మునులందరు - అ. ల్ల, యంగి (గీ) రన వముఖ - కొన్ని (పతులు. శి, రాధం బునకు = ఆ. ఈ, ఐ. ౬. రు త, 

1. లేదిటు . కొన్ని (పతులు, ౨, కుల స్త్రీలవిడువ _ శ. మలు తప్ప పెక్కు ([వతులు. ఈ పాఠమున స్రీ శబ్దమును తేల్చి చదువవలెను, 
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918. ఉ. దారుణ శార్యధుర్యు *డతిదర్పితచిత్తుండు వహ్ని సూనుం డ్ర 
న్వీరుండు నిన్ను. 7 కొనక వీళమెయిం జను దెంచు నివు దు 
ర్వారత నీిపదంబు గొనువాంఛ నవళ్యము( గాన యింత్ళో 
నీరస మెత్తి వాని వధియింపుము చెచ్చెర విక మోద్గతిన్, 

ధి 
1 914, వ. అట్లయిన నీకు నిం దత్వంబు 2శాశ్షత్రం బగు నేమును (బదుకుదుము 
లోకంబు లవ్వ్య్యాకులంబు లగు ననినం బురందరుం డప్పుడ న ప్రమాతృక3లం బిలిచి మీరు సని వహ్ని సంభవుం డై న కుమారు*ేసమయించి చాకు. | వియంట్షు 
"సనేయుం డని పంచినం బనిపూని వారు ఘోరంబుగా నతనివె రడ తదీయ 
"తేజోవిశేషంబునకు భయంబంది. యతని శరణంబు సొచ్చి మేము లోక 
6మాతలము మాయందు నీవు మాతృభావంబు నేయ నర్పుండ వనినం గుమారుండు వారి నభినందించి చేకొనియె నంత నగ్నియు నిజవుకు 
పాలికి వచ్చి యతనిచేతం బూజితుం డయి తదీయరజా పరత్వంబున నిల్ 
మాతృగణంబుక్టోధంబునం బుట్టినయది "లోహితాస్య యనుభామిని గుమా 
రునకు దాదియై యుపలాలనంబు సేయుచుండె నఖలభూతగణంబులుం బి 
తెంచి _కౌంచారిం బరివేష్టించె నది యంతయు విని కలుషించి. 

-2 ఇం(దుండు వమారన్నాంమి వై నౌ త్రినచ్చుటి 3 

సం, 8 _ 216.38 

215. ఊఉ. స్కందునిమీంద నెత్తి *బలగర్వితుండై. *నడశెంచె నుద్భట 
న్యందనసామజాళ్వ భటనంకులనై న్యసమగ'దేవతా 

బృందోనమేతుడై భువనఖీకరసంగరకాంత నిందుం డ 
స్పందిత *"ర్యు. డగ్ని కణోజాతభయంకర్వవ జవాస్తుండై 

ఏ16,' వ. అంత. 

218. 1. డురుదర్చిత - రు. 2, పురంబు - ఈ. ఐ. త. లి. న్నతిన్ = వెక్కు |పతులు. 

214. 1. అశేని-ఆ.ఉ. 2. యేశకాధిప్పితంబు-క. లీ. ల రావించి-ఓ. కీ. వధియించి-' 
వి 

ఇ. ఏ. ఓ. చ.త.వీ.ళ.వ. 5. నడచి - కొన్ని (ప్రతులు. 6 మాతృకలము - 
కొన్ని (పతులు. 7. లోహిశాన్వి - ద; లోహితాళ్వ - ఠ ఇచ్చట మూలము 
'లోహితసోోద ఛేః కన్యా కూరా లోహిత భోజనాి భం. 8-215-90. 

216, 1. కడుగర్వితుండై - వీ. శ.న. 2. చనుదెంచె _- వెక్కు (పతులు. లి. నమ గుడై- 

ఎ. ఒ. 4, పాత - వా. చెక్కు (పతులు; జాత = జొ. 
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| ద్ర | 

౨1". తరలము., 

1శరళదీధితిపుంజనిర ర దారుణాయుధపాణు లై 

తెరల [దోచి దివౌకనుల్ పజితెంచి యార్చుచుం దాంకి రా 

శరవణోద్భవు నాతడడుం దగ నం| భమన్సుటరోవ వి 

స్ఫురిత నిష్టురహానజృం భణమున్ వీవహించినం జేచ్చెరక౯.. 

918. ౩. అతని ముఖగవ్యారంబుల నద్భుతముగ, ను|గదహన నిఖావళు లుద్భవించి 

వెల్పుమూ(కల నరికట్టి వేల్వ( దొడలా, నంత నెంతయు సం|ఖాతు లగుచు. 

సురలు, 

౨19, క. నీకింకరులము మమ్ముం, చేకొని కృప గావు మనుచు రిఖనందను న 

.. సోకబలు శరణువేండినం చేకొని కేచాపాభయ ముడుగం చేసే నతండుగ్ 

22౧. వ. ఇట్లు చేవతలు గుమారు _నాశయించినం జూచి బలనూదనుండు [కధ 

ఘూ న్రీక'నయనుండై_ యతనిమీ(ద వ|జంబు వై వె చిన నది తదీయదటీ ౫ 

పార్భ పంబు( దా(కిన నందొక్కపురుషుండు గో ంచనవర్డుండును శు 

ధరుండును మేషవదనుండున్నునై విశాఖుండను పేరం (బభవించె మజియ్గును౦. 

గ న్యాకుమార గణంబు లచేకంబులు వళ్లు నదియిల్లనుం గని జనితభయుండై = 

హరగివాయుం డగ్ని సంభవు నభయం బని కొలిచి “నంత. నమరులు సంతసిలి 

సింహూనాదంబులు 'నెలంగ షణ్ముఖ శత మఖులం బరివెష్టి౦చి రని చెప్పీ 

వెండియు మార్క_ం౦డేయుం డీ ట్లని యొ. 

221. స అయ్యగ్ని సంభవు నాయతోన్నత బాహు నాము క్తకవచు. 'దేజో!మహిష్టు 

నాలోహితాంబరు హోరికుండలకర్గు గనకరత్నో జ్ఞ్వలఘనకి రీటు 

సంపూర్ణ యావను సర్వలకణయుక్తు ౬ గని యనురాగిల్లి క మలనిలయ 
సాశారయె వచ్చి *యఖలంబు జూడంగ సితపద్మహ న్తమయె యతని( బొంద. 

217, 1. తరణిదీధితి - ఆ. ఈ. ఉ. ఎ. ఏ ఐ.ఓ.న. లి. డుగత - డ; డుంగత - ఒ 

శ షమ డుంఘన, డుంగడు - అనియు పాఠములు. 8. వహించెను జెచ్చరన్ = 
ఆ. ఎ. ఓ. క.జ.రు వీ. శ. మ, 

219. i. తధావాముడుగ కేసెనతండున్ = ఈ. ఐ. ఘు. త. వీ; దవానభయము = క.ద 

తద్భయమునుడుగ - న. ' 

1. వాదయుండై - వీ. శ: మ, వెక్కు (పతులు. 

రల le మయాళ్ళు = కొన్ని (పతులు. ల, సకలంబు - పెక్కు [(వతులు, 
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ఆ. (శ్రీసమేతు (డై విశేష కాంతిస్ఫూ ర్తి, నొలసీ పూర్ష చందు కిఛెలువు దాల్చి 

యున్న వాని జూచి రుత్చుల్లలో చన,కుముదు లగుచు 

మునులు నమరవరులు. 

౨99 వ. అంత షష్టదివసంబు నం పాప్తం బయ్యె నందు మవోమును లందు 

మహాసేను నతిభ కిం బూజించి కృ తాంజలు లె యిట్ల నిరి, 
యా 

బి25, ఉ, పుట్రిన యాయు'నాళులకు( బొంపిరివోయి జగంబు లన్ని యున్ 2 

దట్టుండ్నవె జయించితి ముదంబున నీదుమహత్త్వ మెంతయుం 
జిట్టలుగాదె యిట్టి యవి'జయుండ విం దపదంబు నీక కా( 

బట్టము గట్టి యలుము కృపన్ మము నెల్లను వహ్నిసంభ వా. 

ర24. వ. అనీనం (గౌంచారి వారలం జూచి యిందపదవి నుండు వారి 1శెయ్యది కర 

అశీయం బని యడుగుటయు వా రిట్లనిరి. 

వవ5, మ. బలము౦ 'ేజము "నించి లోకము. గృపం చాలించు ట ర్కేందుభూ 

జల తేజఃపవనాంబరంబులకు న స్టైర్యంబు గాకుండ ని 
థి 
రా 

శృలళ క్తి స్థితి సీని శిష్ట జనర తాదున శిణాసమా 

కలనం బిం|దపదస్గుం డౌనతనికిం గ _ర్హవ్యముల్ పణ్ముఖా. 

26. చ. అనునెడ నిందు డిట్లనియె నట్లయినం గడు లెస్స చేవ నీ 

వనిమిషనాయకత్వమునయం దఖభిషి కుడ వె ముదంబుతో 
నను: బనిగొమ్ము 1సి దుకరుణ౯ దొసంగెల్లను *ీదీలి యుండెదన్ 
ఘనతర శెర్యసారుండవు గావున నర్జ్మండ విం దలతమ్మీకిన్ . 

లే, నలవు - ఈ. ఐ. ర్లు, త. స 

228. 1. నాళ్ళకును = ఆ. ఒ. బౌ. క. గ. చ. ఠ.డ. ద ల.బీ.శ.మ.న.నూ; 
నాళ్ళురక - ఇ. ఏ. 2, దిట్టతమె జయించితి నుతింవగ _ బొ; దట్టి వసంజయిం చితి 

ముదంబున = ల; ధట్టుడ వై = అ, డ. మ, " 

224, 1. శెయ్యవి కరణీయంబులని _ కొన్ని (పతులు, 

295, +. జూపి, మించ = అని భిన్న పాఠములు. .2. [క మాకలనం = థు 

226. 1. నీకరుణ నాదొనగెల్టను _ శ. కోన్ని (పతులు. 2. మానియుం డెన్ పెక్కు 
(పతులు, 
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౨97, వ. ఏను చేవేంద"పదవి నుండనోడుదు నెట్టనిన భవదీయ కేజోవిశేపంబులు 

సూచి విస్మితులై కొందణు నీకు నిం దపదవియందు వేడ్క పుట్టునట్లుగా. 

2నమనిం జెస్సి నావలనం గొజుగామీ క ల్పించి నీకును నాకును భేదంణు. 

సయం జూతురు దానంజేసి నీవు కుసితుండవై నాయెడం గృవ దప్పిన 

నెవ్వారికి కివారింస నలవిగాదు లోకభయంకరం బైన వి|గవాంబు (సవ ర్తిల్లుం 

గావున నవళ్యంబును దివిజరాజ్యంబు నీక -యొప్పించితి మమ్మైల్ల నన 

కొమ్మనిన( గుమారుండు నవ్వుచు ని ట్లని యె, 

౨20. ఉ. “అట్టివి యేల పుట్టు నమరాధిప నీవ జగ్మ్తత్పృభుండ ప్లై 

యిట్టలమైన తేజము వహించి సుఖంబున నుండు మేను నీ 

చుట్టమనై_ భుజాబలము సొంపున నీీకెలసంబు దీ"క్చెదం 

జట్టన నన్ను( బంపుము భృళంబుగ నెయ్యది కార్య మి త్రీన్. 

229. చ. అనవుడు సంతసిల్లి యతః డాతని కిట్టను 'నట్టులెన నీ 

పనుపున నేను సత్యహితభాషణ యిందపదంబునందు ని 

ల్చి నెగడువా(డ నై తి సురసేనల శెల్లను నాయకుండ వై 

ఘనభుజ నీవు సత్కృప జగద్భయిమోచన మాచరింపవే, 

290. వ. అనిన గుమారుండు మరుత్సతి ర్రి ట్రని యె, 

231. 'ఉ. నీకు |బియంబుగా భవద'నీకినికిం బతినయ్యెదన్ భుజో 

'త్సేకపటుషపభావము లజేయములై. పెనుపొంద. బేర్చి భో 
'రాక్ళతు లైన నీరిపుల నందలు( దున్మెద సర్వలోక 

3 అక తాకరళై క “వృ త్తి నవికల్పుండ నయ్యెదం గట్టు వట్టమున్. 

227. 1. పదంబుననుండ ల, 2, నేమేనియుం జెప్పి _ చెక్కు (పతులు. 8. నలవ 
రింప = ఓ, ల... 

£29. 1. అట్టిద, అట్టిది _- అని పాఠములు. ౨, కలనంబు - ఐ, త. శ. ఇట్టిరూవము 
శబరత్నాకరమున లేదు, 

229. 1. నట్టయేని, నట్టులేని _ అని భిన్నపాఠములు. 2. నోదన _ న; నూదన = ఓ. 

231. 1. నీకపతిత్వము బూనెదన్ - ఈ, త. 2. (పభావము - శ. వ. చెక్కు ఐ, 

(పతులు; (పతాపము-వా. వీ. ౨. బుర్ధి = కొన్ని (సతులు. 



వఏవీవ, వ. 

౨౨వ. శా. 

వీ9త్మీ వ. 
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అనిన నతిపీతుం డగుచు బురుహూతుండు సకలనురముని గణాః “మేతుం డయి 
తత్త అంబ కుమారునకు నఖిలదేవనే ౧ునాధిప సత్యంబు] నం దభి షేకం బొనరించె 
మునివరుల జయజయళబ్రంబులు నమరుల సింహనా నాదంబులు9 గిన ఎరగంధర్వు 
గానంబులు *మంగళ తూర వ్ర రావంబులు నప్పరోన ర రనంబులు: గ 'ల్పి తరుకున 
వర్ష ౦బులు సమకాల పివృ త్తంబు లయ్యెం బరార్థ భూప ఇమేజి పభాలం ల తం డై బై న కుమారు మౌళిథాగంబున నుజ్జ్వలంటై శ ధవళాః పత్రం బురగ్కి 
ిఖరోపరిగతంబగు శరళచ్చం[దబింబంబు ననుకరించుచు. నట్టియెడ. 

ఎన ఈక దండు గుమారోన్నాం మీయొద్దకు బోచ్బుదీ = 

సం, &_ 21825 

నానాసిద్దగణంబు గొల్వ బరమానందంబునం జం| దరే 
1ానవ్యాంచితమౌళి భూరిభుజగా కలో్పోజ్ట్వ ఏలాకారు డీ 
శానుం డానతశంక రుండు గిరిజాసంయు కుడ వచ్చె డ 
త్చేనానిం [(బీయనూను పణ్య్ముఖుని 2కి కింపం గడుం ( బేమతోన్, 

ఇట్లు వచ్చి మవాో దేవుండు 'మహాసేనుం గాంగిలించుకొని యతనికి విశ్వకర్మ 
నిర్మితంబును చామమయంబును నయిన పుష్పమాలిక యొసంగె ననిీిచెప్పిన 
విని ధర శ్రైజాండు కుమారు(డు రు దాంకుజుం డని చెప్పుదు రది యెట్లనిన 

మార్కంజేయుండు పాండవేయున కి ట్లనియె వినుము రుదుండు మున్ను 
నిజవీర్యంబు వహ్ని యందు సం| గహించినం ద శ్తేజోవిశే శేషంబునంచేసి పావ 
కుండు గుమారు నుశ్చాదించె నదియునుంగాక యగ్ని రు దుం డని 'వేదవిదు 
లైన వి పులవలన వినంబడు న ప్లీగుటం గుమారుండు వహ్ని సంభవుండును 

రు దనూనుండును నని చెప్పం బడియె నగ్ని భామిని గృ_క్తికాఖ్య లైన ముని 

పత్ను లార్వురరూపంబులు ౮ కొని |పియసమా గమంబు సలిపి శత 

శౌ_లంబున శేతస్మ్య_ందంబు సేయుటం [బభవించిన వాండు గావున గారి 

కేయ స్కందనామంబులం బరా ననిచెప్పి యి ట్లనియె. 

' 1. నకభిహేకం-కొన్ని పతులు. 2. మాగధ_ఈ, త, లీ. వర్తనంబు లయ్యె-ళ. కొన్ని 
(పతులు. 4. కృతుండై న_శ. పు. చెక్కు (పతులు. ల్. దిందుబింబింబు-కొన్ని [వతులు. 

1. ఖానందాంచిత-ఆ. ఎ. ఓ. భు. చ. జ. ఠ. ద.ల; ఖానూశ్నాంచిత = ఈ. ఐ.తే. 

శ. వ; ఖానద్ధాంచితమౌళి-వీ. న. 2. వీడీంపంగ( | బేమంబుతోన్ _ వెక్కు | పతులు. 

1. సేనానిం ఎ ఆ. 2. చెప్పిన నిని  ధర్మజుండు కుమారుండు రు చాంకుజుండవి 

చెప్పుదు రది యెట్లనిక - ఆ. ఈ. ఐ. జ.ట. త, ద. ల; చెప్పి మార్మండే - వా. 
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నా! 

295. శే. అప్పు డిందుండు మున్ను చా నజ్దభవు ని, యోగమున సురతీతముగ 
. నునిచినట్టి 

"దేవసేనకు. గన్య కాతిలకమునకు(, 'జెలువముగ, నలంకారంబు చేయం బనిచి, 

296. వ. సముచిత పకారంబున నచ్చటి!కిం దెప్పించి కుమారుం జూచి యిక్య్థాన్నియ 

భవదర్గంబై. బర మేస్టిచేత సృజియింపంబడియెం గావున నివ్వరవర్థినిం బరి 

[గహింపు మనిన నప్పార్వతీనందనుండు మందస్మిత సుందరవదనారవిందుం 

డయి యమ్ముహూ _రృంబునందు. 

287. ఉ మానితవి క మోజ్జ్వలుండు మంగళ తూర్యని నాద మొప్ప. దే 

 జోనిధి వహ్ని సాతిగ విశుద్దవిధిజ్ఞండు చేవమం త్రి మం 

|తానుగమం బొనర్పంగ( (బియం! బెనలార వరించె* జారుప 

చ్మానన చేవ సేన గరియానఈ. గర|గవాణ[వయు క్తి తోకా. 

౨98. ఆ. గుహుండు దేవసేనం గోరి *పెండిలిమైన, యాదినంబు షష్టియగుటం జేసి 

. యర్చనీయ మయ్యె నాదివసంబు లోకముల నెల్ల వెలసె గారవమున. 

299. క. పదినమునందు పణ్ముఖు, (శ్రీదేవి వరించె. గమలీచిహ్నితకరయొ 
4 | 

యాదివసము పంచమి లో,కాదరణియంబు. లక్మి కాస్పద మయ్యెన్. 

240. వ. ఇట్లు విహితమంగళాచారుం డయిన కుమారుపాలికిం జనుచెంచి నిజ 
భ_ర్తలచేతం బరిత్య క్త ల్రైన మునిభార్య లార్వురు నధిక దై న్యవివర్ధ వదనేలై 
యిట సీరి, 

ఖ్ య 

241. చ. కనుకని6 దూరి దుర్జనులు గానక చూడక యేము హవ్యవా 
వానునకు నిన్ను( గంటి మని యాడిన *నిందకు నోడి మమ్ము. జ 
య్యనం బతూలుజ్జగించిరి | పియంబున నింకిట నీవు మాకు నం 
దను(డవు మమ్ము( [బోవ విహితంబు గుమారక నీకవశ్యమున్. 

286. 1. క రావించి - వీ, శ. మ. 

ఏ8. 1. బలరార = "పెక్కు (పతులు, 

288. 1. పెండిలియైన-౪. క. రు. ఠ. అ, వీ.శ, షః “పెండ్డియునై న-చా. కొన్ని [పతు. 

299. 1, చిహ్నమ్ములతో - ఈ, ఏ. ఓ. 

240 1. లగుచు ని _ సెక్కు పతులు, 

241. 1. గూడి వీ. శ, షప. కొన్ని ప్రతులు. 2. నిందకునోడి _ వీ. శ. మ. స. చెక్కు 
పతులు; నందులకోడి = వా. లీ. లుంద్యజించిరి - ఆ. శ. 
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242. త. పుణ్యలోక ౦బులకు( వాసి పొక్టుచున్న , మమ్ము చేకొని కరుణానమ।గబుద్ది 

బుణ్యగ తియందు నీల్పుము పుత్ర త భావ, దృష్టి వెలయ మాయలమట 

దీర్పవయ్య. 

౨49. క. అనిన గుమారు(డు వినయం,బున నిట్లను చేను మీకు. బు త్రు(డ మీరల్ 

. 244, 

245. 

246, 

§ 

వ, 

జ. 

నను గన్న తల్లులరు విను(, డనుమానం బేల మీ పియం బొనరింతున్ 

సీ, అనుచు. చేరువ నున్న యనిమిషపతిం జూచి వీరికి. దగుపదం చారయంగ 
వలయు నావుడు బలవైరి యిట్లను( జం|దసతులై న యా దజనుతలలోన 

రోహిణి 'పొరువున రుచినొప్పు నభిజిత్తు నా నొక్కచుక్కు దాం బూని యిప్పు 
డంద అకం 3 నత్యంత వల్ల భ నేన యగుదు. జం దునకని వగచి య్య. 

. దపము సేయ నరిగ6 దత్సదంిబది రి_త్త,యున్నయదియు వీరి నునుపు మచట 

ననిన *వారి. బీతి నత(డు వీడ్కొలిపినం గడంగి వారు సనిరి గగనమునకు. 

నాంటంగో లెం గృ ్తిక లార్వురు నగ్ని దై వత్యం "బనం బరగు నతతంబై 

దివంబున వెలింగిరి తదనంతరంబ స్వాహాదేవి యేుతెంచి కుమారుం గని 

నీవు మళ్పుత్రు,౦డవు 2నిత్య్యంబును నీపాల వసియింప వలతు ననినం |వీతుండై. 

యాతం డట్ల కాక నీవు మత్సమీపంబుననుండి యేనును నీీకోడలుం 

గొనియాడం 'బియంబీన నుండు మనియె నప్పుడు *కుమారమాతృకలు 

హావిషయు గాళియు( గొళికయు నుద్ధతయు శారికయు నార్యయు 

వె వై_ఛా|తియు ననువార లేడ్వురుం గుమారు ముందట నిలిచి యిట్లనిరి. 

మమ్ము జగ త్ర యంబునకు మాతల(గా నొనరింపు మిప్పు ము 

న్నిమ్ముల' నొప్పు మాతృకల కెక్కుడుగావుత మేము సర్వలో 

కమ్ముల దొంటిమాతృక ల( ల కొన కుండుటయుం [బియంబుతో 

మమ్మనిశంబు6గొల్బుటయు మాకువరంబుగ నిమ్ము షణుఖా. 

246. 

245. 

1. పొరుగున _ ల. _ ల. బూరకయున్న - క, జ. _ శీ. వారి నచటికతడు - ల.. 

1. బగునకుతంబై = వీ. శ. వ. కొన్ని పతులు. ౨. నేను నీపాల - కొన్ని 

'వతులు. లీ. కొడుకనుచుం గొనియాడ (బియంబున నుండుదు - ఇ. ఏ. 4. నొం' 

దుమ - ఐ. ఘ. యు. ల. వీ. ళ. వ. 5. మూలమునందు కుమార మాతృకల 

(వళంస దొరక లేదు. 
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4. 

246, 

2&9. 

బి50, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
' నా! 

అన్ కయారోన్నార మి న వ్రమాత్ళ్రకోల బాల (గవొందులం జోయుటు :- 

సం, 8. 219.18 

. అనిన నగుచు నాత( డన్తైల వారల, పర్మి మాన టేదగ వె పీతి నొండు 

వరము వేండు. డిత్తు వదలక యనుడు నాాస్కందమాత లనిరి గారవమున. 

. అగుంగాక 'యట్ల యే మీ,జగముల గల శిశువులకు నజ సమ. వీడల్ 

దగ నొనరించుచు నీక్ళప, నెగడెద మివ్వరము మాకు నీవొసనంగ6 దగు౯ా, 

. అనినం గారి కేయుం డి ట్లనియె. 

. అక్కట కీడు దలంచితి, రిక్కార్యము *దగవె యెన నిచ్చితి మీకు 
(మొక్కిన( గొల్చిన వేండిన, నక్కటికముతోడం గావు. డమ్మ శిశువులకా. 

. పాయక పదేయా జేండుల, [పాయమునందాంక నరుల చాధింపు(డు మీ 

రాయతమదంశజనితు న, జేయు నొకని మీకు రక్ష చేయం బనుతు౯, 

. అని. పలికి యమ్మవో సేనుండు నిజదేవాంబునం గాంచనవర్డుం డైన పురుషు ' 

1నాక్కరు నుత్చాదించిన వాండునుం బుట్టినప్పుడ యా.కలి గదిరి తిరిగి 

నేలంబడి మూర్భితుండై నం గుమారుండు వానికి. శై తన్యంిబొసం7 

నతండును స్కంచాపిస్మారం బనుపేరి [గవాంజై “మాతృ కాగణరతుకుం 

డయ్యె మజియు శకునిమాత మొన వినతయు డై త్యమాత మొన దితియు , 

గోమాత మొన సురభియు శునకమాత యైన సరమయు వృతమాత మొన 

కరంజయు సర్పమాత యైన క|దువయు( గుమారుదాదియైన లోహిళా 

స్యయు మాతృగణసమన్విత లై గర్భపీడనంబును శిశుపీడనంబునుం జేయుచు 

మనుష్యులవలన బలిమం(త్రోపహారదానతర్పణంబుల( దృ ప్తిం బొంది. 

బాలురకు నాయురారో గ్యసుఖంబుల నొసంగుదురు మోడళవర్ష ౦బులమీ(6దఈ 

గొన్ని గహంబులు గలవు చెప్పెద వినుము, 

గగ 

247. 
948. 

950. 

251. 

2కి. 

1. దగునె- ఊ. ఓ చ. 

1. మేము వేడ్కన్ శ,ష., 

1. యొప్పమిదలచితిరిక్కా ఎ జ. ట. 2. దగునె _ ఊ. ల. 

1. యాజేడుల = శ వ. కొన్ని (పతులు; యాజేండ్ల-వా. £. ఘోరాయత-ఓ. ల. 

1. నొక్కని - కోన్ని (పతులు. ౨. బొనరించె = ఎ. ఐ.' రు. త. లి. సారంబను- 
గ.రు.ఠఈ.ల. 4, మాతృగణ రతుకుండు = వెక్కు (పతులు. 
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వరక, సీ, నిద్రంచుతటినొండె నెజయ మేల్కని యున్న తజినొండె సురసము 

దయము( గాంచి ' 

1 బమసీ పల్వలుకులు సలుకుమానవు( 2జ్రోేకు నదియ 'దేవ్యగవా మని: " 

యెటుంగు 

_నది శయానుం డయ్యు నానీను( డయ్యు. విత్స్యశేణిం. గని యున్నదించె నేని 

నది పిత్ళ|గవాము (ాంచాత్ముండై నరుండు గంధర్వుల గనిన 

గాంధర్వ్టోమని యు. 

తే, బరగు [(గహముచోంకది కాలపర్యయమున, గదిరి (భమియించెనేని 

 యతు[గవాంబు 

వాత వై శ్యాదివిక్ళతులవలన బుద్ది, దవ్పుటయు నొక్క. | 

(గవ్నావెకృళంబ యం।డు, 

254. క, విను డెబ్బది! యేడుల దాం కను మానవులకు [గహోపఘాతంబులు గ 
ల్లు ననంతరంబ [గవాముల, పని వలవదు *ముదిమి యెల్ల పనులకు. జాలున్. 

క్లిక్. క, నియతి గలిగి యిం|దియముల, జయించి శుచు లైన 1శాంతిసంపన్నే లకుకా 
భయ మొనరింపంగ లేవ, వ్యయిపుణ్యా [గవాము లేయవస్థలయందున్. 

"266. వ. మజియు నొక్కటి సౌెప్పెద. 

వరల, 1. (బమసిన పలుకులు పలుకు = కొన్ని (పతులు. . 2. బొందునదియ _ కొన్ని 

[వతులు. ల. బమ్మరించెనేని = ఆ. ఆ. ఎ. యు. ద. ల. వీ, శ. మ 4. మనగ- 

వెక్కు (పతులు, / 

254. 1. మేడులదాకను మానవులకు [గవోప ఘాతంబులు = అ. ఈ, వ. జా, థు. చ. 

రు. ల, బీ, ; యేండ్లగుదాకను జనులకు వ|గహోోేవ భూతంబుకు = వా. ఇచ్చట 

సంస్క తమూలము యావత్స ప్రతి పన్షాణి భవంత్యేతే[గవోన్ఫణామ్. వ. ఇచ్చట 

మూలము "అతఃపరమ్ దేహినామ్ తు గవాతుల్యో భ వేజ్ఞ్వరః. 

వి5్ర్, ' 1. కాంతి _ నా; శాఠలీ - "పెక్కు (పతులు. 2, వుక్య్యా[గ హములు ఆ గర్నషు శో. 

మ; పుణ్య[గవాములు = వా, వీ, కొన్ని (పతులు; పుణ్యుల [గవాములు ౬ ఠ. 
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257. ఆ. 

వర58. వ. 

259. శే. 

260. వ, 

281, ౪, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము | 

కేఆద్రిదేవు. డగు మవోదేవుమీంద నె, వ్వాని మనను భ క్షివె భవమున 

నుల్లసిల్లు నతని నెల్లికార్యముల డ, గ్గఅదు నూవె [గవావికారేవితతి, 
౧ ౧ ౧౧ గ] 

అని చెప్పి మార్కం౦ంజేయు0 డిట్ల నియె నట్లు గుహుండు (గవాంబుళ 

నియోగించునెడ నగ్ని వల్లభ యల్లన నతనిం "జేర నరిగి యిట్లనియె. 

(6 పుత్ర విను మేను దమునిపు త్రి, నన్ను(, వావకున కిచ్చే మాతండడి 
బాల్యమునను 

నన్ను నత డొల్లం 'డెంతయు నాకు. బతికి, నెపుడు నెడలేని పొందుగా 

నీ వొనర్సు.. 

అనిన నగ్ని భవుండు మవోద్విజులు వహ్ని యందు హావ్యంబులు స్వా 

హోకారకలితంబు లైన మం(తంబుల నొనంగువారు దానం చేసి నీకు 

(బియునితోడి నిత్యసహావాసంబు సిద్దించు ననియె నప్పుడు నకలమునిగణ 

సమేతుం డై *చనుదెంచి కమలాననుండు మహాసేను నభినందించి యంతకు 

మున్న ిసన్నిహితుం డై యున్న మవోదేవుదెసం జూచి యతని కి ట్లనియె. 

అనఘేయితండె (తిపురహరుండు (తిలోచనుం, డిదె [(తిలోకమాత 

హిమన గేంద్ర 

తనయ వీరు నీకు. దల్లియు( దం|డియుం, జువ్వె వీరి. గొల్వు *సుచిరభ క్తి. 

257. 

260. 

261. 

1. వి (పతిలో మాత మీ|కెంది పద్య మధికపాఠముగా6౬ గలదు. 

ఆ, సర్వభూతములకు నర్వ దేవతలకు 

నతని కరుణ జూవె యఖిలమునకు 

నాదికాది మైన యమ్మవోదేవు శ 

మొ ఇాంక చిప్ను6 దలంవ నగు శుభంబు, 

బి; కార్యముల జు చెక్కు. (పతులు; కాలముల; వొ = కార్యములందు చేర చెవుడు 

[గవావికార గళం. లిం వికృతి ణు "పెక్కు (పతులు; నికృతి = శో; గతులు = 

జ, ట. వీ. వ; తతులు _ స, 
ళో 

1. గుహుండు _ కొన్ని [వతులు. ఏ, చనుదెంచి = పెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 
లె, యంబికాసహితుండై యున్న = ల. 

wr 

1. యితండె - ఈ. ఐ. త; వీడె వా. కొన్ని పతులు. 2. నురుచిరముగ = 
వీ. శ. స. పెక్కు (పతులు. 
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262. వ. అగ్ని దేవునియందును దదీయభార్యయందును చారు నిజ యోగబలంబునం చేసి 

269. మ, 

యావేశించి యాదంపతులు లోకహి తార్ధంబుగా నిన్నుం గని రని చెప్పిన? 
బార్వతీనందనుంోడు సానందవ్భాదయుం డయి సకలలోకగురువు లైన 
పార్వతీపర మేశ్వరులం బూజించి సంస్తుతించె నంత నిం|దుండు గారికే 

యునకు నై_రావణభూషణం బైన ఘంటాద్యయంబు నొనంగిన నం 
దొక్కటి కుమారుండు గైకొని యొక్కటి విశాఖున కిచ్చెం బదంపడి. 

=: ఈళ్ళండుండు గుమారొనపాతుండై భ(ధవణిందు నేదట == 

సం, 8 _ 221 _1 
తనయుం 'గౌంగిటం 'జేర్చుచున్ వరున "మూర్ద| ఘాణముం జేయుచున్ 
జని తానందమననస్కు.డై. గిరిసుతాసంయు క్షు. దీశానుం డ 

య్యనఘుం దోడ్కొని *ఐద్ద కేసరి నహ స్రస్యందనారూఢు. డ్రై 
చనియెన్ భదవటస్థ్రలంబునకు నై శ్వర్యం బవార్యంబుగన్ . 

2ిరిక. వ. అ మృవా బేవు ముందట న సకయతగణపరివృతుండును బుష్పు కాధిరూఢుండును 

కుబేరుండును వెనుకచెన నమరగణసమన్వితుండును నై రావతోేరోవాణో 
ల్లాసియు నై వాసవుండును దకిణిపకంబునం (బబలరమోయకరటఊతుండై 

య మోఘనామధేయుం డైన యమో త్తముండును గృతపరికరు లైన వసు 
రుద్రాదిత్యులునీదాపలిపకంబున నతిభయంకర వ్యాధిమృత్యుపరి వేష్టితుం డై 

పితృపతియును వివిధయాదోనివపాననాథుం డయిన వరుణుండును నడచికి 

మణీయు మూ రి మంతంబు లే శూలపట్టినగ చాముసలాదికంబు లైన 

యక్రేవు నాయుధంబులు( గమండలు| పముఖో పకరణంబులుం జనియె 

నయ్యాదిదేవునకు నాసన్నుం డయి చందదుండును ధవళాతపతంబు 
ధరియించె ననిలాగ్నులు చామరహాస్తు లె కొల్చిరి విద్యయు సావి తియు 

గాంధారియు గేశినియు నను చేవాంగనలు చదాఖాయణిం గొల్చి చనిరి 

(తిలోచననఖుం డైన పింగళుం డను యకుండు వృషభ శేతనంబు దాల్చి 
నివ్విధంబున నభిరామవిభీవోచారుం డై కుమారగురుండు భ|దవటంబు 
"సీర నరిగి యచ్చట గుమారుం జూచి యి ట్రనియె. 

262, 

2698. 

264. 

1. డానందవాదయుం డయి = ఓ క, య, ర. డ. త.ల.వీ. శ.వ. 2. వణ 

విభూషితంకై న - ఎ, ఏ, ఒ, : ,. 

1. మూార్జిష్నఘాణము = శ, మ. పెక్కు (పతులు, 2. బద్ద కేసరినవా|సన్యంద నా 

రూఢు.(డై = వా. వీ. 

1. రూఢుండై = జ, ఘ. శ. వ. 2, పొర్ళ సంబున = అ. లీ. చావటివంక = 

ఆ. ల, 4, వోరాముండై = ఆ. రు, ల, శ, 
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265. “కే. సప్తమం బై న మారుతస్క_ంధమునకు(, బతివి గమ్మృుకుమార "దేవతల కెపుడు 
గార్య 'మొదవిన చేకొని *ళఠకడంక. దీర్పు, మనిళశమును మత్పదధ్యాన 

ఘను(6డ వగుము. 

లో 

అని కయారొన్నార మి యపాూఖానుడుం జొంభ్రుట్ వి. 

సం, 8.221. 29 

966. క. చనుము శుభంబుల నొందుము, తనూజ యని కౌగిలించి తద్దయుం (బేమం 
బున నతని ఏడుకొలుపంగ, ననఘ మహో త్చాతములు రయంబునం 

బొడమెవ్' 

267, అఆ. చెసలు మండె ధరణి దిగ్జిరం దిరిగె 1న, |భంబు (మోసే వడంకె బర్వతములు 

జగము ఘోరతిమిరసంవృత మయ్యె ని, రరుల 2నునము లెల ల్లి సంభ్రమించె. 

268. వ. తదనంతరంబ. 

269. మ. 

970. 

ఘనళస్తా?(సప్రమహోజ్జ్వలంబు చతురంగ వ్యా వ్రభూమండలం 

బు నితాం!తోద్దతఘోరఘోవ బధిరీభూ తాఖి లా శాముఖం 

వం 

బనిరోిిధోద్గత వేగ ము[గదను జేం దానీక మంచె నీ 

సున నీశానముభామర్మ పతతివై శుంభద్భుజారంభ మై, 

ఇట్లు 1మహిషాసుర సంర కితం బయిన 'దానవసై_న్యంబు వజ తెంచి చుట్లు 

ముట్టి యసంఖ్యసాయకంబులు గ దాఖడ్గముసలపరిఘశతఘ్ని (పముఖానేక 

(పవారణంబులు [పయోగించి నిమిషమా (త్రంబున ననిమిష స్తై న్యంబున3 

[(బచురమాతంగతురంగ ర థిక ప చాతి (పక రంబులం బరిమార్చినం గార్చిచ్చు 

 పొదివినం "జెదిరిపఆఅచు మృగంబులుంబో లె నమరులు నమరవిముఖులై 

న ee 

తొలంగం చాణీనం జూచి నముచినూదనుండు సింవానాదంబు సేయుచు 

నెలుంగా త్తి సురగణంబుల కి ట్లనియె, 

266. 

వీర... 

969. 

లి. 

1. కడిమినెరపు - న. 

1. నభంబు_ వీ. శ, మ. చెక్కు (ప్రతులు. 2. మనసులెల్హ వంచలించె = వీ. శ, వన. 

1. కోర్గత కొన్ని (వతులు; తోర్గత _ కొన్ని (పతులు; తోద్దతి-'వా. కొన్ని వతులు. 

1. తారకాసుర = క... 
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271, చ. వలవదు నంభమంబు గరువంబుగ నియ్యెడ నెల్లవారు నే 
ర్పలవడ వాపహానంబులు మహా(స్త్రృములున్ సమకట్టి (కమ్మణజుం 

*ేడలవునం *దున్మివై వుండు దురాత్ముల ద్రైత్యుల నేను గల్లగాం 

దలర6గ నేల మీకు ధృతి దాల్చు (డు నిల్వుండు గెల్వులేడుక్కునన్ . 

జ 

72, ఆ. అనిన. బోక నిల్చి యావావోత్సాహులై , సకలవావానా(న్త్రేశన్హ్రచయము 

2ంలవరించి "ర్చి యార్సొ తా(కీరి వను, రు దసాధ్యముఖమరుీ త్సవరులు. 

278. మ. అమరానీకవిసృజ్యమాన బహుశ స్తాస్తావాతిన్ భిన్న బే 

హాములై ఘోరమదేభముల్ బహులిరక్షాంగంబు లై తూల దీ 
(వమవో వాతనిపాతజాతరభసీ వ్యాధూతనం ధ్యారుణా | 
భములో నా నవశంబులై ఆయొటిలుచుం [దిత్యర్థి నె న్యంబులన్. 

24. మ, పురుహూ* శా గసర పభూతబలసంభూశా స్త్రనిర్టూత మై 
తిరిగెల౯ా “బెంపరి దైత్య వాహినుల నుద్వ్భృ త్తాశ్విక శేణి వి 
స్ఫురితోళ్వాత సమీర వేగవిముఖి భూతాక్ళతిం దూలు ఖీ 

కరర త్నాకరజాతసంతతతరంగ వాతముం బోలుచున్. 

275. చ. అడరుచు దేవనై న్యవిశిభాగ్నిశిభావలి చుట్టు ముట్టినం 
గడువడి *దానవధ్వజిని. గల్లు రథ|పకరంబు లన్నియుం 
బొొడిపొడి యయ్యె ను గతరభూరిదవానల మెల్లదిక్కులం 

బొడమిన 2వంటక ట్లియల। పోవులు రూ పటుమాడ్కి. దో(పగన్. 

271. 1. డలముడు _ ఈ. ఐత, శ; డలమున మ. లి, దున్మివై చెద ల. శీ. డుద్ద 
తిన్ _ జ. డిత్తరిన్ - కొన్ని (పతులు; డుబ్బునన్ - ఘ, . 

272. 1. శరచయంబు _ద.శ.మ. బి, నలవరించి = కొన్ని [వతులు. శి. గ్లణములు, 
వీ క. జ; త్పముఖులు-కొన్ని | పతులు. 

278. 1 ఘన = సెక్కు (ప్రతులు, 2. ఛిన్న = కొన్ని పతులు. లీ, రక్తాక్షంబులై. 
కూ ల-కొన్ని (పతులు. 4 వ్యాధూత వీ. శ, ష. పెక్కు (వతులు;వ్యాభఘాతఎ'చా. 

274, 1. శాశ్వరథ = ఆ. ఈ. &. కేడ్సడి = కొన్ని [పతులు. రీ, తోశ్చాత=.వెక్కు 
ద్రతులు; తోద్దూత = వా. | 

బర్ట్ 1. దైత్య వాహినుల = ఈ, ఐ. త. ఏ, వంట =ఈ. ఐ. త.ళశ.వు; వట్టి = వొ. వీ. 
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శి81. ఉ. చూచితె వీనిసావాసము శూరత మ|దథరోధి యయ్యు ని 

న్నీచు. గృతాసరాధు నవినీతు "గతాయువు మృత్యు దేవికిన్ 

గోచరుం జేయుిమీవు రణకోవిద నావుడు మణ్బుఖుండు "గో 

| తాచలసన్ని భుండు మదనాంతకుమాటకు( బొంగి యుక్కునన్. 

282, ఉం లోహితరత్న భూషణుడు లోహితమాల్యధరుండు విస్ఫుర 
శ్లోహితలోచనుండు నవలోహితవస్తు స్తు 9ండు లోహితాస్యు. రై రై 

'యాహావేకే?కిం గడంగునప్పుడు నూడ(గ నొపె ప్సె లోకని 

న్రావేన మిద్దనూతనపతంగుతిడ పోలె రథాధిరూఢు! డై. 

X85. ఉ. ఆతని ను|గ తేజు నిటలాడకేతనూథవు( జూచి నిర్జర 
(వాతము భీతిం బో విడిచి వారక ధీరత నిల్బెనంత ని 
ర్థూతవిరోధి వై రివధదోహాలి యై వడి వై చెం దీవని 
శ్రాతముతోడ (బుట్టు వనం గాం దగు నుజ్జ్వలళక్కి దైత్యువె ౯. ఇ 

£84. క. దారుణకల్పాంతాగ్ని స, మారంభము దోంప నమ్మేహోశ క్రి రయం 
బారంగ 2నడరి దివి జేం, (దారాతిం బొదివి భస్మితాంగుని. శేసెన్. 

265. వ, ఇవ్విధంబున మహిషాసురుం బరిమార్చి కుమారుండు మజియు నమ్మవో 

శ క్రిం బునఃపునఃపయోగంబు గావించుచు ననేకదై త్యదానవశతసవా 
(సంబుల వధియించె నద్దేవుని ేపారిషద*ీగణంబుంకేగవిసి యసురులం దునిమి 
తూ(టాడి తదీయర క్రపానమాంసఖాదనంబులు సేసి మిల్లి యాడుచుం 
బాడుచు నతని. గొనియాడుచు వివారించె నిట్టు వైరులం బొలియించి 

తిమిరంబు విరియించిన తిమిరవై రియుంబో లె వెలుంగుచున్న కార్తిశేయు ' 
నజేయుం జేర నరుగుదెంచి చేవేంద్రుం డతనిం గౌంగిటం జేర్చి యిట్లనియె. 

“201. 1. గతాయుము = అ. ఆ. ఇ. ఊ ఏ. క.గం. చ. జ. రు. ఠ.డ.ద.ళః గతా 

యుని=ఎవ; మదోద్దతు =టఓ. ల. న మిప్టు = కొన్ని (పతులు, 

282. 1. సముత్ఞ-వీ. వ; సముద్ద -క.రు.ద.ళ; నముద్దతాసన-ఠ. 2 డుపోలె.కొన్ని |వతులు., 

2898. 1. తనూజుని = ఎ. ఘమ. 

284. 1. వో స్త్రంబు = వీ శ. మ.న. 2, నడచి ఇ, ఏ 

286. 1. పార్టద-ఉ; యనుచర-ఎ. 8. వర్షంబు-వెక్కు[పతులు. లి. గదిసీ-కొన్ని | వతులు. 
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966. చ. కమలభవపద త్తవరగర్యితు.డ్నె మము. జీరికిం గొనం 

డమితపరా[కముండు దనుజాధిపు( డీతండు నీమహో[గకో 

ప మనుదవాగ్నియందు శలభంబునుబో లె నశించె వీనికిన్ 

నము లగువారు వెండియును ఇచ్చిరి *నూర్వురు దైత్యు లీయనిన్. 

287. క. లోక|తయంబునందును, నీకీ ర్హి వెలింగె నమరనికరము నేనుకా 

నీకింకరులము గుణర, శ్నాకర ర&ంపు మమ్ము ననిశము కృపతోన్. 

988. వ. అని పలికి నప్పుడు పార్వేతీసుందరుండు నిజనందను. బునఃపునరాలింగ 

నంబుల నభినందించి పురందర పముఖులం జూచి యిక్కుమా*రునందు . 

నాయరి చె ట్లట్ల సభ క్రికచిత్తులరై. వ ర్తిల్ణుం డని యాజ్ఞ్వపించి యనంతరంబ 

భ| దవటంబునకుం జనియె నమరులు (పమదంబునం దమతమ నివాసంబులకుం 

జని రివ్విధంబున. 

989. .ఉ. ఒక్కాదినంబునందు బలియుండు సురారుల నెల్ల( దున్ని "నం 

"చెక్కి 1దయార్డు (డై. యభయ మిచ్చె జగంబుల కెల్ల నణ్యుఖుం 

డిక్కుథ భక్తితో వినిన నెప్పుడు గీ రన సేసినన్ జనుల్ 

నిక్కము సర్వదోపషముల నీంగి భజింతురు *భ వ్యభ|దముల్. 

00. వ. అని మార్కంజేయుండు . సెప్పినం బాండవులు సంతుష్టహృదయు లై 

యమ్మహోత్మునిం [బశంసించిరి వారివ్విధంబున నఖీష్టక థాగోష్టిం [బవ ర్తిల్లు 

.నెడం గృషవల్లభ యైన సత్యభామయు. జాంచాలియు నేకతంబ యొక్క 

యెడ |వియసల్లావసంస క్త లై యుండి రప్పుడు సత్యభామ ద్రౌపది కి ట్లనియె. 

298, 1. జుధము డీతడు -ఘ, జ. డ.స. &. దైత్యులు నూరు రీయనిన్ = కొన్ని 

[వతులు. 

287, 1. ననిశంబు క్భపన్ = పెక్కు (పతులు. 

288. 1. తీపతి, తీనల్ల భుండు = అని భిన్నపాఠములు. 2&2, రు నెడ - కొన్ని [వతులు, 

8, బెట్టు లట్టుల = 2. 

289. 1. దయాళుడై - ఆ.ఐ. రు, డ. 2. సర్వసంపదల్ - శ. పమ. కొన్ని (పతులు. 

290. 1. వల భి = ఆ. గ, డ. శ 
(op 
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ఎవి నత్యాా (దౌవదీనంనాదము వ్ 

సం. $ _ 222-1 

201. సీనీ [పియభ _ర్తల నిర్మలకేచరితుల [బకట లేజుల లోకపాలనిభుల 

బార్జుల నీ వెకభంగిన వదలక చెలువ యొబ్భంగి భజింతు దగిలి 

యొక్క. *రొక్కనికంటు నువిద నీ కేవురు ననుర క్షు లగుట యత్యద్భుతంబు 

నగుమొగంబుల కాని కినలినాథి. నీచెనం బతులకుం *గింకిరిపాటు లేదు. 

కే, వతము వెంపొ మం తెషధవై భవంబొ, సరననై పథ్యకర్మ కౌశలమొ 
చతుర 

విభ మోల్లాస రేఖయొ వెలది నీ వి, శేషసౌ భాగ్య హేతుగ్వు సెపుమ చాకు. 

999. క. ఏనును నీవలన నిజము, గా నిది యంతయును నెణీ(గ్గ కమలదళాతుం. 

బూని వళగతుని. జేసి యునూనస్నే హాను!భేగయు క్రిం దలిర్తున్. 

998. క. అని యడిగిన మది నిం చుక, గినుక వొడమ నడంచుకొనుచు! గృవ్న మృదులహో 

సిని యగుచుC శేగృన్షభామిని గనుంగొని యి ట్లనియె నిర్వికారాకృతియ. 

294. క. నను నిట్లు దుష్టవనితా,*జనము నటులుగా దలంపం జనునే నీకు౯ 

: మన సొప్పదు పురుషో త్రము, వనితవు గాః దగవు నీవు “వనరువానయనా. 

995. వ. అని మేలంపుంజందంబున దాని వివేకవిహీనత యెటుకపడ నాడి పాంచాలి 

మజియు ని ట్లనియె. 

901: 1. వృత్తులం-వీ. మ. 2. డొక్కని - పెక్కు (ప్రతులు. 8. శాతి నీదెసవెప్తు-వీ.. 

శ, మ. సూ. పెక్కు (పతులు. 4. గిన్సు యెప్పాట ఎ వీ. ళ.ష. ర్క్వో 

నెపుమ - వ. చ.యు. డ. ద. 

292, |. భావ = వా; భోగ ౬ వెక్కు |వతులు, 

298. 1. సత్యభామం గనుగొని - గ. డ. శ, మ, 

294. 1. జనముల నన్నట్లు దలప - డ; జనమట్టులుగాగ దలవ = జొ. 1. వనజదళొటీ.= 

ఈ, ఇ. త. 
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జో 

ల ఇ! | జీ m= bavi wg ae 4 en 

896, చ. అలయక మం|తతం|తెవిపిధౌవధ ఎగులం సని Waco 

297, 

298. 

299. 

00. 

వలతురు సాథులంట మగువా కడు బేలతనంబు 'సానముణా 

గలిగిన 2 పేమయుం బొభియు! గాని యొకండును సిస్టం బొంద ద 

ప్పొలంతుకతోడి మన్కి యహిపొత్తుగం జూచు విభుం 'అజీఏగినన్ , 

చ. మగువ యొనర్చు నళ బ్రనిథి ముందులు మూాకుణ సందు రంగ 

మగనికి. చెచ్చు రోగములు మానక మూగజడాటిభానముల్ 

ముగి నొనరించు నద్దురిళముల్ దన సేసిన న్ చే గ 7 we 
rr tet 

క, కావున బతులకు నెప్పుడు? గ గంప దిగదు క అటు in jornen Fn 

'ద్భావమెలింగి యనున రిని, యె వనిత చరంవ జి నగ స స. శేన్టిపియున్ + 

వ, పొండవులయడ శే సె ట్ర దాన నై యిట్టి సౌ Mom Mind నట నీకు 

నెటింగించెద సేర్పడ వినుము. 

స పతు లాత్శ నొండిెక' గ్రాపడ:ంతుల: గలసిన నీలుగ dougie సహాంకోరింన 

ముదము (బమాదంబు మాని బార్ భీత మనవ ఖంయుని నెల్ల పొద్దు 
అతో ఖై భి 

భక్తి సేయుదుం జూపు6 బలుకును( గోర్కియుటి తేయొ్టులు వింతగా ( 

బేయసపుడు 

నమరగంధర్వయజాదులం దై నను బురుషు నన్యున్ం ద్భంంబుగ( దలంతు 

కే, స్నానభోజనళ యనాధిసం|పయోగ, మగ్గం బతులకు ము న్నేందు భా దరింప 

బతులు వచ్చిన నాసన పాద్యవిధుల, ఖ్ క్రిత సేన కాంతుల బనువ నొరుల, 

296, 

297, 

298, 

299, 

00. 

CET rE) biter i 1 Stee mite wath Car 1 క. 1 ॥ MLE యాతన 

1. లంటిమగువా ఘు, చ. 9, | చేమముం WDB ౨ అ పె కొ, ఉట రో, 

కి. యున్కి - డ; పొత్తు = జొ. చ. ద. 

1, మాయలు = చెక్కు. (పతులు. 

1, సద్భావన = కొన్ని (పతులు. బీ. వలయు నతిహితబుద్దిన్ అ Be 

కేం నొందిథి చు కొన్ని (పతులు, 

1, మరుపు = జౌం.డ. ద, 2. “స్నేవాంబు - వా; జియ్యులు = కొన్ని (వతులు. 



801. 

802, 

808. 

804. 

805. 

806. 

చ, 

pr 
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తగియెడు వేళలందు నియతంబుగ మజ్జనభోజన కియల్ 
దగ నొడంగూర్తు భర్తలకు ఛాన్యధనంబులు రిత్తమై "వ్యయం 
బగుటకు నోర్వనెప్పుడు గృవాస్థలభాండవిశోధనంబు లి 

ముగ నొకనా(డు నమజు( (బ మోదము నల్బుదు 20ధుకోటికివ్ . 

- “వలుమాటుం దలవాకిట, మెల(గుట యనతీజనై కమి త్రత కలవాం 
బుల కెలయుట నగుపలుకులం జెలుచ నగుట నాకు. గాని వేరివి మగువా. 

పతు లిచ్చమెయి. |బవాస, స్టితు లె నం బువ్ప గంధి దీపాభరణ 

(పతతి ధరియింప' దద్గత,మతి నగుచు: చదాగమంబ మది గాంఉంతువ్. 

"అత్తకు భ క్రిగల్గి మది నాయమ చెప్పిన మాడ్కి *జీవికా 

వృ_త్తము “లావహింతు గురువి|హోజనాతిథిపూజనంబు ల 

త్యు_త్తమభ క్రి నేన 5తగ నోపి యొనర్హుం | బియంబలు( చాల్శియు౯ా 

మె_త్తదనంబు 6సన్మతియు "ములుగ దాలు సమ న్తభంగులన్ . 

కడు మృదువు అనుచు చే(కువ, సెడి యెపుడు. జరింప భరతసింవులు వోవం 

బడరిన నాశీవిషముల, వడువున( [గూరు లని వెఐపు వదలక కొలున్ = 

. మాయ త్తం బృధథ్వీసమానం బృథాదేవిం గుంతిభో జాత్మజం గోమలాంగి 

నతతంబు భోజనస్నా నాదికములయం దిమ్ముగ6 బరిచర్య యేన చేసి 

సం పీతం జేయుదు జనవంద్యు.6డగు ధర్ముతనయుని*బంతి నిత్యంబు. బసియడి 

పళ్ళిరంబులః గుడ్చుబ్రావ్యూణు లతిపుణ్యు లెనిమిది వేలు సమిద్దమతులు 

. యతులు పదివేలు వారల కనుదినంబు, నన్న పానంబు ల పర్షసవోయ నగుచు 

నొడికముగ నేన కావింతు నుచితవ స్త్ర, భూషణాదుల. బరితోషముగనొన రు. 

వ్01, 

8082. 

808. 

804. 

806. 

1. [(వయంబగుటకు (1) శ మ చెక్కు (వతులు. వీ. వారికప్పుడున్ =. ప. యు. 

1. పలుమరు దలవాకిటి3ై = రు. అ; పలునురు దలవాకిటికిని = కొన్ని |[వతులు. 

కే, దివాస్ట్రభరణ = కొన్ని (వతులు. 
న! 

1. ఉ తమ భ క్రిగల్ని పతులొప్పగ - జ రు; ఉత్తమభ క్తి నేనతగనోపి యొనర్తు-గు. 
NN 

2 వేటికా = జ, ట. వీ. స ప, లాచరింతు = ల. శ. నురాతిథి - చెక్కు. 

[వతులు, క, కడు ఆ, ఈ..ఐ.త. రీ. సంతసము=వలీ. శ. ష. చెక్కు. [పతులు. 

1. మాయ త్త పృధథ్వీసమాన వృథాదేవి - పౌ. ౬ పంక్తి - కొన్నీ వతులు. 
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807. వ, 

$08. అ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
స్ 1 

మణీయు ధర్మ రాజు నగరియందు.( గనకమణిమయభూ షణాలయీకృత 

లయిన పరీవారకులు నూజువేలు శేయును బగలును జాతీహస్తు లె 

యభ్యాగతభోజనంబు లొడంగూర్చువారు. నందణ కలరు వీరెల్ల నిట్టిట్ట 

చులకువ మెలంగుదు రని తత్క్భృ తాకృతంబు లేన యొజుంగుదు నిరంతర 

మదభారాతరంగితకపోలంబు లయిన భ (దగజశత సహా (స్రంబులు (బభూత 

జవన త్తవ్రోసన్ను తంబు అయిన యు త్తమాశళ్వశతసహా సంబులుం గలవు వానికి 

నన్నింటికి నిత్యోచితంబు లైన ఖాద్యంబు లొనరింపను భాలింపను దగివవారి 

శీన నియమింతు నఖండభాండాగారపూరితంబు లైన యగణ్యమణిక నకాది 

కీవసు వులును [బతిదిన విహితంబు లయిన యాయవ్యయంబులు నాయొజుం 

గని యవియు లేవు గోపాలజనంబులు దుదిగా. గల సకలభృత్యజనంబుల 

జీవిశంబుల నరసి యేన నడపుదుం బరమయళోధను లగు పాండునందనులు 

నిజకుటుంబభారంబు సర్వంబు నాయంద సమర్పించి తారు నిర ఏరులై 

యిష్టవిహారంబుల నుండుదు శే నెల్ల "వంటల న|పమ త్త వై వర్తింతు. 

వేగ జాము గలుగ వెడని దం బొందుదు. గాని రాజ్యభార కార్యయు క్తి 

నబ్బనయన నాకు నాహోరని|దల, 1౩డయు లేదు సువ్వె యెల్ల పొద్దు. 

809. ఆ. ఇట్టి వ_ర్హనముల నెపుడు బాండవులకుం, "దగిలి | పియము సేయం దగితింగాని 

810. వ 

811. క. 

812, వ, 

మగువ నీవు సెప్పు మందులు మాకులు, నిం|ధ్రజాలీములును నే నెటుంగ., 

అనిన విని లజ్ఞాకలితచి_త్త యగుచు సత్యభామ పాండవథామిని కి ట్లనియె. 

ఏ నెజలుంగమి నిట్లడిగితి, నానేరమి సై (పవలయు నగవుగ( గొనుమీ 

మానిని నాపలుకులు స్క,న్మానితము భవచ్చర్మిత్రమహిమ ధరితిన్ . 

అనినం బాంచాలి మందస్ని తానన యగుచు నది యట్లు కాక యని పలికి 

మ౭కీయు నిట్లనియె. “ ట్టు 

807. 

,808. 

809. 

811. 

1. కృత లైన = ఇ. రు. 2. చారికలు = కొన్ని (పతులు, 8. హ్హ =, 

4. సంపన్నంబులై న = పెక్కు [| పతులు. క, సమన్తవస్తు = వెక్కు [పతులు., 

1. కెడము ఎవీ.ష.నూ,. 

1. దగిన [పియము = కొన్ని (పతులు, 9. ములును నెరుగ నేను = కొన్ని [వతులు. 

1. క యిట్లాడితి - చెక్కు. (ప్రతులు. 
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=౨ ([దొదది నత్ళ్యంఖాయవ( శితి (వతాధర్భుంబులు సెన్నులి ఐ= 

సం. 8__2283_1 

శీ18. క. పతి మనసు నాణికొనియెడు, చతురోపాయంబు నీకు. *జపలాశ&ి *నుని 

శ్రితమతిం జెప్పెద విను మూ,ర్చీతమును ధ ర్మాన్వితము సుశీలంబునుగన్ . 

తీ14, చ. "పతిం గడవంగ దై వతము *భామల శకెందును లేదు (పీతుండై 

పతి గరుణించెనేని. గలభాపిణి కి భాసురభూషణాంబరా 

న్విత ధనధాన్య గౌరవము విశుతసంతతియుక౯ా యశంబు స 

ద్లతియును గల్లు నొండుమెయి. గల్లునె “యెన్ని తెటంగు లారయకా. 

శీ15. ఆ. కరము దూఃఖపడిన( గాని యొక్కింత సౌ, ఖ్యంబు ధర్మగతియు. 

గలుగ చెందు 

జూడు మబల భ_రృళుళూపషఫలము నం, తత!శుభంబు గలదు *ధర్ము వొదవు. 

816. క. కావున నిత్యము సమ్య, గ్భావము | పేమంబు *వెరవు భ_క్రియు( బియముం 

గావింపుము శనీ పియునెడ, భావము. దా నెజింగి భర్త బాగుగ మరగున్ . 

శీ17. మ. వనజాతుండు గడంగి నీదగుగ్భవా ద్వారంబు శీరంగ వ 

చ్చెననంగా విని లెమ్ము సం్రభమముతో. జెన్నొందునభ్యంతరం 

బునకున్ వచ్చిన నాసననాదికరణంబుల్ దీర్చ ద_త్తజ్ఞనం 

బు నియోగించితి నంచు నుండక [పియంబుల్ చేయు మీవుం దగన్, 

818. 1. గాచికొనియెడు ఎ డ. ల, వి. జలజాడీ ఆ ఓ. లీ. సుసమ్మతమతి=గ. 

814. 1. పతి మిగులంగ = పెక్కు (పతులు. శ. భామిని కందు = కొన్ని(పతులు. 

వీ, ఛభాసిత భూవణణాంబర = “పెక్కు (పతులు; ఛావిత = దడ. శీ యెన్ని తజంగు = 

అ, బొ. డ.ళ; యిన్ని తెటింగు = పొ, కొన్ని (పతులు, 

815. 1. సుఖంబునందు; నుఖంబుదనరు = అని భిన్న పతులు. లి, ధర్మ మొదవు, ధర్మ 

'మొందు = అని భిన్న పతులు. 

816. 1. నిత్యంబును సచ్భావము ౬ ఆ. యు, వీ వెరపు = జె. జంర్వు. ౨, [వియు 

నెడనీ భావ మెణి(గి యతండు దాన వైంబడు ీతిన్ (మరగున్ ) - వీ. శ. వ. స. 

కొన్ని (పతులు, 
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818. చ. తివిరి మురారి నీకు. గడుం దీవుగం జెప్పినపల్సు. గగన. 

శ్ జ 

స్పవలదు దాన నొండొక నెవంబు ఘటింతు రెణింగి గీని * 

సవతులు కృష్టుబుద్ది సిరనం బగు నీచెన( దత యు క్స్ షక 

గువలయేనే త నీమననుగూడిన వారికి *నై న సెప్పు “| 

పతికి ననుంగు ల్రైన తగుబంధుల మిత్రుల భోణజనా టన 

త్భతముల నాదరించుచు నక్ళ! శిమథ క్రి Dow కి ion 
wemrh} 

శ్టీతమతి వై చరింపుము తదీయహి తేతగ వృత్తు లైన వా 

రతివ భవత్సువ్యాజ్జ్ఞనము లై_నను గై కొన కుండు ఘెప్పుడుస్, 

820. క. “విను [పద్యుమ్నాదిభవ, త్రనయులిెడనై న సేకగంబున నేలా 
సనమున నుండుట దూష్యం,బని 'యెటుంగుము సతుల చసన అతీదుష్కర 

ముట్ గ 

21, క. కులవతులును నతులును ని న,ర్టులమతుటును నయిన యి సుగువలతోడం 

'జెలిమి యొనరించునది ద్కుర్విలసితవనితాఖియు క్రి విడునున నలు తరుడీ, 
లపల, వ, ఇది నీకు బరమసా భాగ్యమూలం టయిన యుప అగో (వీచి తయ 

సత్యభామ యి ట్లనియె, 

828. పీ, నీవు ధర్మజ్ఞ పు 1చేవనన్ని భులు సీ రలు మహ్ rn 
ల 

భె భై ర్య శేజోబలశార్యసంపన్నులు నన hog AOE Ms 

ఛారుణీరాజ్యంబు "నేడు. దడయక By MRE బీ జనత ద్య 
చరితుండు గౌర వనధరణీశువనిశలు ఏకు. ట్రీ .అమట, DRT 

శ గని ముదంబునం బొం'బిదు వనిత ఖీవ ఘు ముల నః gon లమతుల శర్వ 

యుతుల( గాంచిన నర్గుణాన్వితవు వగు, వలదు చి చృంబులో నీకు 
జలజనయన. 

818. 

919, 

820, 

328, 

1. నేతిశ, కొన్ని (వతులు. 2, నైనంచెస్పగా వలనరు = శ, వం (పాన! 
1. విశేవసంతతో = వీ శ, ష _ "పెక్కు (వతులు. ఏ. సంతతకితనురకినె అ. త, 

fu మ 
. “టి [వతిలో 820, 821 వద వ్రములు లేవు. ౨ గడి నూ, శీ, దుర్భర 
ముల ఉ. 

గా 

- నీవతుల్ దేవళామూర్తు లు జ, [పా సయతిళంగము లి విధులు _ ఈ. ప. 
త; మునులు = డ. 
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24. వ. (పతివింధ్యాదు లయిన నీపుత్తు లేవురు నిప్పుడు వచ్చి యదువ్పకంబున నున్న 
వారు వారికి నొక్కటం గొఅంత కేదు రుక్మిణింయు నుభ (దయుః దక్కిన 

వారలు నక్కుమారుల యెడం దమ కొడుకులకంకు గారవంబు చేయుదురు 

ఓవారి దెస నిళ్చింతవు గమ్మనియె నయ్యవసరంబునం గృష్టుండు పాండవుల 
వీడ్కొాని మార గం డేయాదివి[ ౩ వజనంబు నామం |తణంబు చేసి మనోన్నుఖుం 

డగుటయు సత్యభామ యాజ్ఞ సేనిం గాశగిరించుకొని సగొరవంబుగా 

వీడ్కొనియె నంత వాసుశేవుండును [బియానహితంబుగా రథారూఢుండై. 
*ద్వారవతీపురంబున కఠ” మార్కంజేయుండును జాండవేయుల చాశ్యా 
సించి నిజా|శ్రమంబునకుం జనియె నని చెప్పిన వై శంపాయనునకు జనమే 

జయుం డి ట్రనీయ, 

. వనము*ల ని ట్రనిశంబును, ఘనతరదుఃఖానుభవవికలి,తు లగుచున్ ఓ 
మనుజో త్తము లప్పొర్టులు, జననుత యట మీుద నెట్లు క ఆంయించిరొకో. 

+, అనిన నమ్మునీశ్వరుం డి టీని చెప్పె. గృష్ణుండు సని" నంత*ంబ 

పాండవులు గామ్యుకవననివాసంబు పరిత్యజించి యనేకవనశై లనడనదీపిశే 

షంబు లాలోకించుచు దై ప్రతవనంబునకుం జని యం దున్న యెడం గక 
పురంబున నుండి యొక్క (బాహ్ముణుండు సరసకథాక థనకుళలుండు 

సనుడెంచి కౌంతేయులం గని *ియుచితసల్లాపంబుగేసి కిమగిడి ధృతరాష్ట్ర 

పాలికింజనిన 1న వృహీపాలుండు పొండవుల కుశలం బడుగుటయు కవ్వి' వుండు 

వా రేవురు ననవరతశీత-వా తాతపకర్ళితాంగు ల్ బహుదు ఃఖసాగ రంబున 

మునింగియున్న వా రనియును *వీరనాథ. యయ్యును ననాథయుంబో కః 

బాంచాలి పరమళోకా_ర్తమయై యున్నది యనియుం జెప్పిన విని వై చిత 

వీర్యుండు వివణ్ణిహృదయుండై కన్నీరు దొరుంగం గొండొక సేపు వలుక 

కుండి పదంపడి నిట్టూర్పు నిగిడించి గద్గదకంఠుం డగుచు ని ట్లనియె. 
జ 

శీలీ4. 1. వారియందు - కొన్ని (పతులు. బి. చ్వారావతీ, చ్వారకావురంబు = అని 

భిన్న |పతులు. 

1. న - కొన్ని (పతులు. 2. సలిపిరి చెపుమా - ఊ, స, 

1. రట్టియెడం = వా; యందున్న - వెక్కు (ప్రతులు. ల. సముచిత = డ. 

8. మగుడి = కొన్ని (పతులు, 4. వీరనాథననాథయయ్యును - అ. 
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సం, S28 

శీ27. క. నాచేసిన కీడునం గడు, నీచుం డగు నాశనూజు నేగమి న్మె్మ 

నోచెల పార్గులకు( బు, ణ్యూచొారుల శింగు లేని యాన వచ్చెన్ . 
య 

826. క. నా పెద్దకొడుకు ధర్మజుం గాస్తురువ విదూరు. థిరుం. గొరనకులసం 

దీపకు “నివ్విధమున సం, తొవీతుంగాల పేని సే ధా దఉదయుండై . 

8ీ29. చ. అమలని వాత సొధములయందు మసోజ్బ మరాళతూలత 

ల్పముల శయించి "రేసులు శంభ స్టిచి మాగధనూత గిత స 

దముల( 1 బబోధముం బొరయు ధ్గి శసుతులీడు గట 'అఖభూమిఖా 

గమున శయించి మేల్బ-ను సృృగాలని నా, గవిని గకర్లు ని. 

880. క. నాగాయుతనత్తుుండు ది, జ్నా గాయతహాన్సు 0 దిని నంంనుండు మవ 
'ద్వేగాత్ము. డగుచు డస్సిన, నాగము కిము మందకు న్న స్నసి వనమునఖా, 

881. ఉ. అన్నలు. దమ్ములు౯ా సతియు సొరి సయిజా hs MISE 

యున్న తెణింగు నూచి విజయుండు యుథిప్మిగ: వ. gat nt క. ణే 

సన్నుతు( డు గపన్నగము చాడ్సున రోజుచు( ure "3 
గోన్న తి నాత్మ 'నేమనుచు నుండునొ సొసుతుత స్ప అన్ను చుక. 

852, క. అక్కాట మృదుగా [తులు గడుం, జీక్క.నిమననులు గుమాళసింవులు గవ ఖిం 
“పక్కన సుఖముల కరు రులు, న్ఫుక్కి. నవం sy Ct ఉట "ద్యం జరం 

888. వ. అని పలికి *వెండియు.. 

820, 1. విధాత యదయుడై ౬ ఓ, అ, న 

829. 1. (బమోదముం = వా. వీ. "పెక్కు (పతులు; [బబోధముం ఏ. చ. ఏ డు. 
'కానభూమి _ వా; డుకఠోర _ "పెక్కు (చేతులు, 

880. 1. బాహుడు = ఈ. ఐ. త; బలుడు - ఆ, రు. 

881, 1. బటుదుఃఖ = చెక్కు. (పతులు, 

882. 1. యడవి నవయు చున్కి - క. 
888, = గ ఘు. వీ శ, ము ప్రతులలో “వెండియు (క్రావ్మాణునితో నీమునిదలంచి ధృత రాష్ట్రం డిట్లనియె అని అధిక పాథము. 



లలి, చ, 

లీ85. 

ఆ 

996. క 

097. శే 

889. క 

889. క. 

ఆరణ్యపర్వము __ పంచమాశ్వాసము శతక 

అనుపమ తేజు( డున్నతభుజా।గు( డుద గుడు 
స్నా హు 

డనఘు:డు వాయునూనుండు నిజా గలా 1 చేసిన 

దనములు నై వెం గాక మది తద్దయుః |? (గ్ “ధమయంబు వానికికా. 

- శకుని కైతవము దుశ్శాసనుచేసిన దుష్మర్మమును గర్లు తులువతనము 

స్త ల్యముల్ వోలె నల 

దావాగ్ని తజంగున దరికొని [(కోధంబు వనవాన మనియెడు *వాయుగతుల 

నంతకంతకు.౬ బేకరి యవయవంబుల నెల్ల మండంగ నెప్పుడు మధ్య ముండు 

దుర్యోధనుని దై నీదుర్దయంబును జి త్తమునః 2న రజ 

. మొగము జవురింప ముడివడుబొమలతో, నవడుగఅచుచును భయంకరముగ 

నున్న రూపు వాయకుండు నామది వాండ, మి త్తి నాదు పుత్ర్రమి తృతతిః. 

. అంతకసుతు హృదయంబున, నంత గలుగ నేర దలుక యర్హును మడిలో 

నంత గలుగ దమ్మారుతి, యంతకనిభు. డధికరోము. డనవరతంబుకా, 

. అర్హునానిల|"పేరితం బగుచు( జేర్చి, వాయుతనయడ వాగ్ని దుర్వారభంగి: 

గర్గ సౌబలసహితముగా మదీయ, పుత్త శత కాననము వెన జొదువకున్నె. 

. అగుగాక కర్మఫలములు, దగ గుడువక పోవ వళమె దై వక్ళతంబుల్ 

మగుడు నె క"రవ్యులకుం, చెగు కాలం బయ్యె వగపు తెరు వింకేలా. 

పను వలదన్న జూదము, "మాన(డ సుతు దుర్భయంబు మగిడింపక దు 

ర్యానమునం గులతకయనం, ధానమునకు6 దొడంగితిసి విధాతృని వెయిదిక౯. 

840. శే. రా|తి తెగుదల దిన మేల రాకయుండు, దినము తెగుదల రా (తి యే తేరకున్నె 

పరగ సుఖదుఃఖములు గాలపర్యయమున, చెందు మనుజులడీబొందక యేల 

కియుడుగు. 
శ 

884. 

995. 

లీల. 

0. 

1. దుర్నయంబును జూ 

1. 

1. 

ఠ; యుండు = 

. ద(గ విరోధి నిగవాం - ల; దుర్భయవై రి నిగవుం - ఇ. ప. ఓ. చ. 

ల గీ రళల్యముల్ వోలె ఎక గీలిళల్యముల్ వోలె ఎలి; 

'వాయువశత = ల, 

మానె = ఊ, ఐ. క. చ. జ. ల; మానడె-కొన్ని (పతులు; మానండు = శ 

దివము = ఎ. ఐ. క. చయు. 2. పొదువక న 

కొని” 
ma 

వె యణగు = ఇ. ప. 

"పతులు, 
ఓ 



450 

841. ఉ. 

842. చ, 

OX 849. 

లీ44. వ, 

845. సీ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

మేలున సంతసిల్లు నెడ మేకొని యాపద లొందు 1నావదల్ 

దూల(గ 2భూరిసౌఖ్యములు దోచు. గృతంబులు దప్ప వెమ్మెయిం 

బోలంగ నింతయుం గని (బబుద్ధమనస్కులు ఖేీదీ్హ్మో దీని 

శ్లాళితధై ర్యసాగరులు గాక సుఖింతురు సర్వ కాలమున్. 

సిరికి దొలంగి కానల వసించి కృశించిన పార్టు. 'డనై ని 

ర్భరుల వరంబునం బరమసమ్మదలీల మహో(స్త్రలాభవి 

న్ఫురణము( బొంది యద్దివికిం బోయి శరీరముతోన (కమ్మ జికా 

ధరణికి వచ్చె నిట్టివి గదా వివిధాద్భుతకర్శపాకముల్ . 

. గాండీవము వల్ల శు యౌా,ఖండలనందను(డు విల్టుగలవా. డశు త 

త్కాండంబులు దివ్యము లశు, యొంజేటికి *చారిధనమ యుర్వియు 

సిరియున్ , 

అని ధృతరాస్థ్రుండు బహువిధంబు!లగుపలుకులు వలుక విని దుర్యోధనుండు 

శకునిం జూచి యూ రా జీల యింత ధీతుం డయ్యె 2ననుచు నతండునుం 

చానును గర్భ సహితుం డై యొక్క-వివి క్ష్మపదేళంబునకుం జని కార్యాలో 

చనంబున నున్న యెడం గర్జుం డి ఖని యె. 

పాలిత ₹"ర్యులు పాండ వేయులు దుఃఖిశీలు రై యడవులపాలు వడిరి 

ధరణీళ తొల్లి యింద పస్థపురమున ధర్మనం దనుపాల. బేర్మితోడ 

ళో భిల్లుచున్న విళుతలత్మీ నీబుద్దిబలమున నిన్ను6 బెంపొలయం బొందెం 

బరువడి దతీణపళ్చి మో _త్తరపూర్వ 'దేళన్టు లయిన మహీశు లెల్ల 

నీక యరిగాపు*లై. రిపు నిఖలజలధి, శై లకాననద్వీపవి శాల మయిన 
మహి నమ_్హంబు నేలుము మహిమ యొసంగ, లీల నిందుండు నురలోక 

మేలునట్టు. 

841. 

లవి, 

ల్4లి. 

ల44. 

లీ45. 

1. నాపదం - చెక్కు వతులు. జి. బూని = ,ల. వా. వీ. శ. మ. 8. దప్పు 
నెమ్మెయిన్-డ. 4. మొందరే కాలము - ఈ. ఐ, త. శ. ర 
సాగరులు = లె, 6 గానంజ; గాగ = 68, భ్ 

1. డట్లి = ఠ. డ. ల. న; డట్లు ౬ ఏ, 
ల్ ళు 

1. విల్ణట - ఎ. వీ. వ. 2&2. నతని ధనమ -_ సెక్కు (పతులు. 

1. లం బలుకు పలుకులు విని - కొన్ని (పతులు. వ. నని నగుచు నశండు = కొన్ని 

(పతులు, 

1. శీలులై -అ. ఆ. ఇ. ఊ. ఏ. క,.ఘు, చ.జ.ఠ,డ,ద.ళ. 2. లైరీవు -రు. న. 



ఆర్గణ్యపర్వము _ పంచమాశ్వాసము 451 

2 కోల్స్ కవని థురోధనులు మంతొనంబు సేయుట 2- 

సం, 8. 226. 9 

ఫశ6. ఉ. జానపదుల్ పురీజనులు సంతతముం |బమదం 'బెలర్ప నీ 

దె న శుభోదయంబ పృాదయంబులం గోరుచు నున్నవారు స 

మానము నొంది కౌరవసమాజము నిన్ను భజింప భూరి తే. 

జోనిధి వై వెలింగదవు సూర్యుని చాడ్పున నీవ యిమ్మహిన్. 

47. వ. పాండవు లిప్పుడు పరమదుఃఖార్ను లగుచు డై ప్రతవనసరోవరనమీపంబున 

48. క, 

949. &. 

నున్న చా రని వింటిమి నీవు సకలసా[మాజ్యవిభవంబు మెటిసి చని యందు 

నీ శెజంబు ఘర్మసమయంబు నాంటి తపను తేజం బె పగతురకన్నులు 1గమర 

నతిదుస్సహాం బగునట్లుగా. జేయుము దొల్లి నహుషపుతు ౦ డయిన 
ంం ౧౧ se) 

యయాతియుంబో లె నుజ్జ్వలుండ వై యున్ననిన్నుం జూచి పాండవులు 

హృదయిభీదంబుగా వగ చెదరు మి|తజన మోదంబును శ| తుజన ఖోదంబునుం 

గదా సంపదలకుం దగియిడు ఫలంబు. 

ధనధాన్యపు త్ర బాంధవ, జనలాభంబులును దల(ప సరిగావు సుఖం 

బున చాను దనరి శతులు, ఘనతరదుఃఖముల నుండ గని యలరుటకున్ . 

నారలు గట్టి కూర లశనంబుగ ను|గవనంబులో విప 

ద్భారము నొంది వందురిన ఫల్లును నుజ్జ్వలరాజ్య వై భవో 

దారుల మై 1క నుంగొని ముదంబున6 బొంద[(గ6 గాంచుకంళు నిం 

పార(గ నొండు గల్లునె కృశార్గత యెందును గార వేశ్వరా. 

950. శే. అతుల సౌభాగ్య పుణ్యసమ గిగరిమ, నొప్పుచున్న నీచేవుల యొప్పు సూచి 

ధృతి దణీ(గి తన్ను( దాన నిందించు కొనుచు, హృదయమున. 

బాండవాంగన యెరియ వలదె, 

l. 

1. 

1. 

1. 

గదుర = వా. కొన్ని (పతులు; గమర = కొన్ని (పతులు. 2. వేదనగా-ఇ ఏ. 

బొందగని _ కొన్ని [ పతులు. 

కనుంగొను - చా. సూ; కనుంగొని _ కొన్ని పతులు, 

భాగ్య - కొన్ని (పతులు. ఓ. మహిమ - కొన్ని (పతులు. _ 8. యువిదల - 

కొన్ని (పతులు. 



వే. అతని యొద్దనుండి నిదురుండును వొరీన పట్టుట moms 2 

అనిన నిది వోలు నని సాగకేతనుండు సం తుం న రొండో? Mahon 

సాతల(వును సిట్టిది నీ వే తెలం గెటింగించి తది యశీ ne వున వా 

దె ప్రచవనంబున కరుగుట్క భూతలసతి యనుమితింప? కోలు మటన్. Phere 

తర మును మాన వేందుం అద 'దావము నొ అదురు నుండు వం లి యు 

శి 

/. గడు 
చుండు జూదంబునా(ంటనుండియు. విదురుండు పండక సని HME 

నేరియు నాొతం డెల్ల భంగుల విభఘ్నంబు సీయుం గావున సిటి యంతయు 
వాస్యంబుగా నొనరిం చికొని a) ఫగీరాఫ్లే స్థుండు నీలి కరుములించుత్రేలలం 
ఇయ! యట్టి యుపాయంబు సీవును కు! ఏయు హాం నగ. మనను 
రేవపకడ వచ్చి "కురువిళామవుం లే న సమ్ముని? నరుల ముం ఖ్ న 
“ధృతరాష్ట్రుని నొడం బజీళి 'ఏెడలున మని వారి పీట లిపి దుక్యోధనుం 
డభ్యంతర గృవాంబున రతన యారా తి సముచిత ఇర యిన గదాం 

May, HW sak tw) 

న. on Cw inl . 

45 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
a ఖీ 

వవ్! న్, 

రాభేయుం జూచి యి ట్ల సీయెొ, 

9852. ర్ 

ఏర5ల, తే. అందు జాండను లుండుట యాంభిశీయు 

అయి(ంగు మన మవ్వనంబున "కీయటయును 

గడం పొర్టు ఖతోడి విగహాము) కే ద్రగొక్ట్రన్ల 

యి యవళ్యంబు వొాటంచు నతడు సననం, 

లీరీ4ఓ. వ, అదియునుంగాక'. 

లిరిక్. చ, ఉరుతరవి క మాథ్యు అనియు౯ా మవావీయతన గప శీ; సః 

స్థిరు లనియుల బృథనుతుల దిక్కు.నః దధ్గయు చుట లే Mo 

కు్క్కుురునిభు? డింత'సీవు గడు. గూ విలాపము సన వాగకిసీ , 

లవ్వ్గి, 

దెల్లం బయ్యె మనవి చారీం చిన యిక. గ్యంఖు my 

(బభాతంబగుటయు( గర్భుండు దుక్యోధను రోడగుం గజిని ల) 

లిర్8, 1. కోర్కియని = శ. వ. 
| 

తె56, 1, పోటు మానినులుగా బొగడుచుండు _ వా. బీ. శ, ౫, ప్ MWh 
ప. రు,ుటు లీ, చిన్న _ కొన్ని [వతులలో బేదు, 4, 1. చిత ధిర్యుని ఆ 

"పెక్కు (పతులు. 5, బను'బెంఛచి = పెక్కు (వతులు, 

సన్న మెటింగె 
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లక7. ఉ. భూతలనాథ యే నొకటి పోల నుపాయము గంటి నివ్పుడా 
టై వ్రతవనంబునందు విడితంబుగ నున్నవి గోకదంబముల్ 
(పితిగం దద్విలోకన "పేరం జనం దగు ధారుణీశ్వరుం 

డీతజం గై_న( "బొమ్మను నభఖీష్టము: కేకులు నెల భంగులన్. 

. నా విని మబలతనూజుండు, దేవా నీయాన యేను దెల్లంబుగ శే 

యీ వెరె *నెమ్మునమ్మున, భావించితి ననియ నంత. బవానితముఖులై. | 

- ఒండొరుల చెయి సజిచి నవ్వుచు నమ్మువ్వురుం దత్త అంబ నమంగనామ 

'ఛయుం డయినగోపాలకు ఓనాక్ర సైగ్ం గజపికొని' డ్ ధృతరాష్ట్ర" షారకికిం 

దోడొని సముచిత| పసంగసేవావి శేషంబుల నమ్మహీవిభు సుముఖుం జేసి 
యనంతరంబ దేవా దై వ్రతవనంబు నందులకీలారంబుననుండి దడ యొక్క 

గోపకుండు వచ్చె ననిన నతండును వాని కభిముఖుండై పసులనేమం 

బడుగుటయు వా డి ట్లనియె. 

ట్ కర్డ్ నాదిలులు ధ్భతరాప్టు చేత "మా వయాగళత తొయు జ్ఞ గయీ ఏ 

సం. 3 PT 2 చ 

860. ఉ. దై ప్రతవనంబునట్టి సుఖవాసము గోవుల కెందు లేదు ధా 

| తీతల నాధ యిప్పుడు (వది పములై సతతంబు. జేక్చ నే 

| వాతభయంకరంబు లగువాలు సమృ గంబులు సంచరించు మీ 

కాతెజం గల్ల జెప్పుటకు నై యిట వచ్చితి నేను జెచ్చెరకా. 

961. వ. అనిన యనంతరంబ కర్ణ సౌబలులు ధృతరాష్టుతోడ దేవా యట్లయినం 

దడయక "దుష్టమృగనాశనంబును గోగణసంరతణంబును జేయుటకు భవ 

త్సూను దుర్యోధను నియోగింపు మనిన నతండు గొండొక పిచారించి యి 

ట్టనియె. 

వ్. 1. బొండను - కొన్ని [పతులు 

8558. 1, నాదుమనమ.న = ఇ. ల. 

లైవ్9. 1 నొక్కరుం - కొన్ని పతులు. వ. పొలికం జని = వా. కొన్ని |పతులుః పాలి 

౨60. 

డ్ 

1. 

కిందోడ్కొని నని _ ఈ, ఊ. ఎ. ఐ. ఒ. చ.ర్హు. డ. త.ద. ల. 

ఖో 

మకంబులు ఎక. €౯. 
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862. మ. తగు గోరతు యొనర్చ దుష్టమృగవిధ్వంసంబు 1నూహింప మ 

లగు నై నన్ విను. డవ్వనాంతరమునం దాన క్రి మె నున్న "వా 

రు గరిష్రాత్ములు పాండురాజుతనయు ల్ రుఢ|వతాపొథ్య్యుు ౪ 

ట్రగుటన్ మీ౫గమనంబు నామది, [(బీయం బై ళం. దెబ్బలంగులన్ . 
Chora 

868. చ. వనమున 'శకేలగి వందురీన *వారని వారల మీ రవ వశ్య ముం 

జెనక( దలంతు రప్వురుషసింపులు భూగతపోనిధుల్ మనం 

బున గలుషించి శేనియు6 దపోమహిమన్ మిము ఏ గ్రహంతో లబ 

జ నతులితా(స్త్రశ క్రీ కి ని వడిం దునునమూాడుదు ఈ నందలి ॥ 

864, ర్, మున్నును మీచేత. గడున్, బన్నము వడి నొచ్చిసారు బరు? by గనం 
ty: 

గన్న ంత నలుగ కుండు నె, వన్న గరప పుీనన్ని భుం డు పవనణల ద oh Qt ॥ 

$డిల5. వ. అదియుకేనుం గాక, 

966. చ. ఒకరుండ ఛా తీయంతయును నోర్చిం గ్భ తాను డు గక ఉరుంగీయయుం 
[బికటిత బాహువి కము(డు ఫల్గును( డిప్ప 1ేమహేం[దుపాల ను 
త్యకుటిలదివ్య బాణవిదు. డై యెలమిం జనుచెంి నట్టివా 

నికి నెదురంగ శక్య మగునే రణభూముల నింక నేంకిన్. 

867. శే, 'చెనకి మీరు వారికి గీడు శేయుటయును, ఛారు ఘీ కెగు "సేయయు 
Ta శ ము నే 

గాదు వలసిన ఘోనరశతణ మొనర్చ( దగినవారల. బు తము దిడయ 

కందు. 
Penn ॥ ం E 

962. 1. గావిప = ఎల. ల్లి. యుండ 'దెబ్బంగులన్ - కొన్ని (పతులు. 

9683, 1. నోని, నొచ్చి, నోర్చి, నోపి _ అనీ పాఠములు. వీ వారిని పాండు నృపొల 
పుత్తు)లం జనక ఠ. ౨. ధనుల్ _ రు; పీ నూ. శీ, నింగజప్ గ. న, 

886. 1. మపాశుచేత _ ఈ, 

887. 1. చెనని = కొన్ని (పతులు. 2, మీకు జేయుటయును = సెక్కు (ప్రతులు, 
9. కిపు _ కొన్ని |వతులు, + 
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865. వ. అని యొడంబడ కున్న నయ్యూంబికేయునకు శకుని యి ట్లనియె. 
pm 

569. ఉ. పాలితవి|క మోన్నతులు పాండుతనూజులు వారి క! పియం 

ల్'/9. cm 

బేల యొనర్తు ము మధిప యే మటు సేసిత్తి మేనియుం (బతి 

“జాలపితుండు ధర్శజు(డు సత్యము దప్పునె తమ్ము లేలత 

చ్చీల మతికమింతు రది సిద్దము నమ్ముము నెమ్మనంబునన్ . 

. మాకును జి త్రంబుల మృగ, యాకౌతుక *మతిశయిల్లి లినది గోగణర 

తాకరణము గార్యం 2కు, యేకీడును చేల పొందు. నిందు మహీళశా. 

. అనిన నతండు గొండొకవడి. మనమున 'నూహించి బుద్ధమంతుల శై గో 

ధనము నరసి తడయక రం, డని *వారికి నెట్ట కేల కనుమతి యిచ్చె౯ా- 

. ఆతణంబ క"తుకాతిళయవ్య (గ, వాదయురోడై న ఫణధ ₹0ద'కేతు 

నాజ్జ( గరిపురంబునం డెల్ల ఘోషింపం బడియ ఘోషయా (త వకటలీల. 

-వాదురోధయండు మోవయా/తబోథవ్రుట్ ఎం 

సం. 8. 228 _ 28 

. అంతం (బవృాష్టాత్ముండై లలితాంబరాభరణాంగరాగ విస్ఫురితమూ ర్త 
నొప్బారి విభుండు సహోదరులును గర్భ గాంధారులును | వియజాంధవులును 

నముచితవావానని నై న్యనమేతు లై లై. కొలువంగ వెడలె నుజ్జ్వాలవిభూతి 

నాందోళికాదివాహనముల( ద|కత్సియ| పమదలు బహుస సవా! స్రములు నని8 

. కడంగి పౌరు లెల్ల 7 చేసి పడతులు? చారు నడచి రతిముదంబుతోడ? 

(బకటశకటవై_ శ్యవణ్యాంగనాది 140, కులత నుల్లసిల్లె ఘోషయా త. 

972. 

లలి. 

1. పాండవ సింహులు -ల. క. జ్ఞాలలితుండు - వీ. శ. ష. పెక్కు (ప్రతులు. 

1. ముల్లిసిల్లినది - ల. వీ. శ, పష. కొన్ని (పతులు. ల, విది - ల. 

1. జింతించి - వీ. శ. ష - పెక్కు (పతులు. ౬౯. వారల కెట్ట కల కనుమతి _ 

కొన్ని [పతులు; వారికి ఘోష యా[తకానతి యిచ్చెన్ - గ. ఘ. శ, 

1. 2నయా ఫణీం[ద కతు - వీ. శ, పష. కొన్ని పతులు. 

1. సంకులము నుల్ల సిల్లై - వా. వీ. కొన్ని (పతులు. సంకులత = ఇ. వ, ఐ. జ, 
0౧౧ 0౧ 
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మజియు నమృహిపతిపషయనంబున కనురూపంబుగా నెనిమిదివేలు రథంబులు 
ముప్పదివే లేనుంగులు. దొంబదివేలు గుజ్రంబులు శతనహ సీసంఖ్య 
కాల్వురుం గలమవో నై న్యంబుతోడ నడి చె మృగయాకుళలు లైన 
మృగయులును విటపిదూపషకవందివై తాళికాదిజను లనేకు లనుగమించి 
రిట్లు గప్య్యూతిమా[తం *బగునేల యరిగి- యచ్చట కివిడిసి యద్దిన శేషంబును 
రా|తియుం గడపి మలునా(డు వివిధగిరిగవానంబు లతి కమించి ఘోషంబు 
లున్న వనంబు సొచ్చి యం దొక్కారమణియ। పచేశంబున శివిరంబు గావించి 
యమ్మను జందుండు. 

నానాసహ స్రసంఖ్యానంబులై. సంత తానందవిగతభయత్వలీల 
నక్కాననమున 'నేదిక్కు నూచిన నతిసంకులంబుగం గుంద శంఖ చంద 
హోర నీవోర డిండీర పటీర ముక్రాహోర *హీర సంకాశములును 
గాదంబ *కాలేయ కాదంబినీ నీలిజాల త మాలికానన్ని భములు 

. (పౌఢబంధూకప ల్లవభాసితములు, వికచే కాంచన చంపకవిస్సు టములు 
వైన వర్ణంబు లొప్ప నేత్రాభిరామ, భంగి నల రారు గోకదంబములం గనియె. 

'భేనువులు దర్భ కంబులు మొదలై నగోవిశేషంబుల నాలోకించుచు నయ్యి 
వఏీధంబులం బసికిం దగినరక్షణంబు గావింప నర్హజనంబుల నవిశేషంబుగా 
నియోగించి మజియును. 

874. వ, 

కిల సీ, 

తే 

B76. వన, 

974. 

875, 

1. నంఖ్యలగు కాల్వురుం = ల; సంఖ్య కాల్భలంబును = ఈ. ఐ. త. ల, బునేల_ 
గంఘ. చ. శ, లి, నిలిచి _ కొన్ని (పతులు. 

1. కాళనంకాళ = కొన్ని (పతులు, 2. కాశేఖ కాదంబినీ _ కొన్ని (పతులు. 
లీ. జలజాతమాలికా _ శ, వ. చెక్కు. (పతులు; జలజాతమాల - ల. 4. "కేసరి 

076, 

చంపక విన్ఫుటములు - కొన్ని (పతులు, రీ. దనరారు _ కొన్ని (పతులు, 

. వేరువేర _ చెక్కు [వతులు. 



977. 

978. 

879, 

880. 

వీరి !. 

ఆరణ్యపర్వము _ పంచమాళ్వాసము శీలి? 

క. గోపాలసమన్వితు.డై , యాపొలమున డిరిగి గోరసాస్వాదనలీ 

లాపరితృ్లి. శేదలిర్చి మ, హీపాలుండు నెమ్మితోడ నిష్టులు. చానున్. 

వ. తదనంతరంబ గాయకన ర్తకాదులు వంది మాగధజనంబులుం గనిన నాదరించి 

వారికి నఖిమతధనంబు లొసంగి మృగయావినోదంబునకుం దొడంగి. 

మ. వారిణ|వాతములం గలంచుచు నుద|గానేక ప శేణి, 3 

చ్చెర బంధించుచు ను|గసింహనివవాచ్చేదై కేస కోధబం 

ధురతం బేర్చుచు( |బస్సురన్మహిషశార్లూిలోద్ద్ధతో। కోడని 

ర్భరోపాతంబు లొనర్చుచుం దిరిగ భూప శేస్టు. డక్కానలోన్. 

న. మణింయు ననవరతసురభిసరసీరుహా|పకర కీర ంబు లగు జలాశయంబు లాలో 

కించుచు నతిమనోహర | పసూనఫలభరిత పాద పవనాభ్యంతరం౦బుల వివా 

రించుచు "మన్న భమయూర మధుకర కీర కోకిలాలాప కోలావాలంబు లాక 

ర్లి ంచుచుం |గమంబునం బరిజనసమన్వితుం డై ధా_ర్హరాముగండు దై ప్రతవన 

సరోవరంబు సేరం జనియె నంత నట ధర్మనందనుండు తత్సమీపంబున 

మునిజన సహాయుండై_ వన్యంబు లగుమూలఫలవి శేవంబులు సొధనంబులుగా 

జీసద్యస్కందం బనుయజ్ఞ్జ ౦బు సేయుచుండ నప్పుడు దురోధనుండు నిజ 

భృత్యజనుల నక్కొలనిదరిం *|గీణాగ్భహంబులు నిర్మింప నియోగించిన. 

క. "వారును 1సం|భమమున న వ్వారిరువోకరము పొంత వదలక క్రీడా 

గారములు గట్ట. దొడంగుడు, వారించుచు బాజుతెంచి వడి గంధర్వుల్. 

877, 

వ్, 

880. 

1, నెలర్చెమహీ = కొన్ని |పతులు. 

1. సకోధ = వీ. శ, ష. వెక్కు (ప్రతులు; నంకీడ = వా. 2&2, లోన్నత కోధ- 

స. 8. |కోధ నిర్భర - చెక్కు (పతులు. శ, ఘాతంబు లొనర్చుచుం - ల. 

!. నున్మద _ వెక్కు (పతులు. 2. సద్యన్కందంబను యజ్ఞంబు = దీనికిమూలము 

నం చాకరము కనబడదు - మూలమిట్లున్నది. “ఈజే రాజర్షి యజ్ఞేన సాద్య 
౧ , యె ణా 

సేన విశాంపతే” సాద్య స్కేన - ఏకావాసాగ్యేన - నీలకంఠరీయ వాఖ్య 

భం 8.22924. 8. గీడావిహారంబులకు గృహంబులు = థు, ద. 

1, సమ్మదమున = అ, దట. 
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882. వ. ఇది చిత సేనుం డనుేగంధర్వ వతికిం [గీడార్థంబు కల్పితం వినది గావ్చన 
మీ రికొ-లను సేరక 'తొలంగి పోవునది యనిన వారు మగుడం జని 
దురోధనునకుం  ఇప్పుటయు నతండు రణదుర్మదు లైన నై నికులం 
గాందటిం బంచిన నరిగి వారలు గంధర్వుల కి ట్లనిరి, 

లీరికి, మ. బలియుం డాధ్భతరాష్ట్ర )నూను(డు మవోబాహుండు దురోధనుం 
డలఘుం డీకమలాకరంబునకు. (గీడార్థంబువే గెతూూసాలం 

బెలయంిగా ( |బియకామినీనహితు డై యేతెంచుచుస్నా(డు మీ 
ర్వల దిందుండ( దొలంగి పొం డనవుడున్ 'వారూోద్దశకోథుతై , 

884. వ.."ఒండొరువుల మొగంబులు సూచి వెలుచ నవ్వి వారల కి ట్లనిరి, 

8585. క. ఎదిరిం దన్ను నెజటుంగండు, మదమునం (మాణంబు( దనదుమానముః గోల్బో 
మది దల(చినా(డు మీన్ఫపుం డిది యేటికిం 'జెనంటి 'చెంయ్యు లన్నియు 

నితటన్ 4 

886. వ. "బుద్దిమంతుల రై యూరక *చనుట అెన్స *యనుం డనినం * గమ్ముటి చని 
వారు కురుపతికిం దద్వచనంబుల కొతెఅం గంతయయుం "జె ప్పుటయు నతండు 
654 షూ వేళవివళుం డత ముల దొరలం జూచి మీ గిందలు మీమీ సై న్యంబుల 
తోడం గూడి కడంగి దుర్వినీతు లైన శీగంధర్వులగర్వంబు మాన్ని lg 
వరం జాకమించు నది వారికి నవనోయుం డయి నురగణగోనవే 
నిందుండు ననుదెంచె నేనియు నవలీల జయించునది యని నియోగ 

882, 1. గంధర్వుండు తన నతి డ్రీడార్థంబుగా = ల 

889. 1, గా కౌెతుకం జెలయన్ ~™6, రో, యి, ఏ, య, క్ త్త వ గా(వియశామినీ ఆటీ 8. న్నత [కోధులై = న, 

884. 1. ఒండొరుల _ చెక్కు (పతులు. 

385. 1. మాటలు = ౪. ఏ. క. న్య పలుకులు _ ఠ, ల; చెయ్య్వురిన్నియున్ న్కు శః రూపము అపురూవముగా తోచును. 
886. 1. బుద్ధిమంతు లై కదు. డ; బుద్ధిమంతు(డై = వో; బుద్దిమంతుల రై ఆ ఈ, ౪, జ. శ. మ ల, చనుం డనవుడు క, సె ్యని చెప్పుడనినన్ = ల; యరుగుం డనివ = డ; యనిన _ "పెక్కు (పతులు. శ, [కమ్మురం. జని = ల. ర్, శెరంగరిం గంచిన నతండు _ ఈ. 6, కోపా వేళ _ కొన్ని పతులు. 7, మీఠరలందరు _ ల. 8, ని న్యంబుతో అవా గ్ర యాగంధర్వుల అలి. జి, ల; చై న్యంబులతో ఆజా వెక్కు (పతులు. 10. తత్సరోవరంబు _ క్ర, ల. 11. సహితుండైన _ "వెక్కు(వతులు, 



087. 

888. 

889. 

890. 

891. 

892. 
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క. అతులచతురంగ సేనా, న్వితు లయి ధృతరాష్ట్ర సుతులు నిరతిశయరయో 

ఓద్దతసింవానా దబధిరీ, కృతదిజ్ముఖు లగుచు.6 జనిరి గినుక 'యెలర్పన్ . 

వ. ఇట్లు సనూదెంచు కురువీరుల కడ్డంబు వచ్చి కొందజు గంధర్వులు [పియ 

పూర్వకంబుగా *నిట యేల వచ్చెదరు మీకు మాశితోడోవిద్వేషం బేటికి 

నిలువుం డనినం జెలుచ నార్చి సేనాగచరులు ర హూరల మీందం (బచుర 

శస్తా%ోన్ర్రపాతంబు సేయం దొడంగినం దొలంగి చని యాగంధర్వు లా 
మణంబ చి(త్రసేనునోకు నంతయు. "జెప్పి పుచ్చినం (బబలరోషరంజితాన 

నుం డై యతండు. 

క. చనుండు రయంబున నాదు, ర్హనులం గారవులం బొదివి సమయింపుండు మీ 

రని బహుసహా ససంఖ్యుల. బనిచెను గంధర్వకవరుల |బక టితబలులన్ . 

వ. ఇటు వనిచిన. 
ap) 

ఉ. ఆయతకుంత కార్ముక గదాసిపరశ్వథ శూలపట్టిసా 

ద్యాయుధఘోరవాస్తు లు గులాచలేతుంగతనుల్ (పచండ శే 

జోయుతు లావియచ్చరులు ళూరత మె *నడశెంచి బల్విడిం 

గో యని తాంకి ర్ముగరణకోవిదు లై కురిరాజునై న్యమున్ . 

. ఇవ్విధంబున గంధర్వులు బెట్టిదంబుగా. గిట్టి నొప్పింపం దొడంగినం గలంగి 

దుశ్శ్యాసనాదికౌరవులు సనై న్యంబుగా. "దెరలి దురో్యోధనుచేరువకుం 

బణిచినC గర్జుం డొక్కరుండ సుస్టిరుం డయి నిలిచి గంధర్వుల నిలువరించి 

887. 

888. 

859. 

891. 

1. ద్ధతి = వా; ద్ధత = చెక్కు |వతులు. 

1, చెంచుచున్న జూ కొన్ని (వతులు; "దంచిన ఎ ఈ. ఏ, నిదియేల = పెక్కు 

(పతులు. ఏ. తోటి _ ఆ. ఓ. చ. డ. శ, తో కొన్ని (వతులు. శ, 'ద్వేమంజే 

మిటికి = ఠఈ. దడ. అ. 5, వారిమీద = కొన్ని (పతులు; వారివై = అ, జ. డ. 

6, క_తెరంగు = అ. జ. టీ; శెరింగించిన = క. 7. జెప్పిన - అ. జ. ట. డద. 

ల; నెటింగించి = గ. వీ. శ. ష. 

1. వతుల'- కొన్ని (వతులు. 

1. శృంగతనుల్ = ఠ. £. పరతెంచి, బరతెంచి - కొన్ని (పతులు. తి రాజ - 

వా. వీ; రాజు శ, ష. కొన్ని (పతులు. 
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భల్గార్జ చం [ద పముఖబహులబాణపాతంబులం దదీయచేవాం బులుఖండించుచ 
నీమిషమాతంబునం జితసేను నై నికళతం౦బుల రూవు మాపుటయ 
మజీయుం బై వై గంధర్వులు శతసహా[స “సంఖురలు తోంళంచినం బృథిః 
యెల్లను గంధర్వమయం బై_నట్టుండె నప్పుడు, | . 

898. చ. శళకునియుం దమ్ములుం |బబలనై న్యముతో 'నడశేర *నావావే 
' త్సుకమతి యె సుయోధనుండు సూతితనూఖథవుం డున్న చోటికిం 

(బకటభుజో గతం గడంగి బల్విడిం ద|ద్రిపుకోటి దాంకినన్ 
సకల్జగద్భయంకరల సత్సమరోత్సన మయ్యె నయ్యెడన్. 

894. క. కొండొకనేవునకు మహో, ద్దండ"నృపానేకఘోరతరవిశిఖవ్యా 
pr ఖండితశ రీరులై ధృతి, 2ఖండితముగ. బల్జీటిలిరి గంధర్వు లనిన్. - 

= బి(తనేుం శనుగంధోర్సరరాజు దర్యోదశునితో యుద్ధము నేయనీ =. 
సం, తీ_ ౫0 _ £1 

లీల. క, గంధర్వులు దెరలుట విని, గంధర్వవిభుండు 2 కోధకలుపితమతియమొ 
గంధగజముచందమున మ, చాంధగతిం గవిసెం 'గౌరవానీకమువై . 

896. వ. ఇట్లు గవిసి చిత సేనుండు. 

్రీ97, శా. మాయాసంగరకోవిదుండు 1వికసన్మాయా(న్త్ర జాలంబులన్ 
. వాయువ్యా ప్రి యడంగ నర్కకిరణ| వాతంబు రుద్దంబుగా. 

"దేయం జొచ్చినం (దెశ్ళిం దేరులు కరుల్ వళ్టీర్ణ౦బు లయ్యెన్ దళ 
త్యాయం బయ్యె వాయాలి గూలిరి 3భటుల్ 'గౌరవ్యనై న్యంబునన్. 

892. 1. నైనికుల - కొన్ని (పతులు, . ౨. సంఖ్యలు = శ. వెక్కు (పతులు, 
898. 1. జనుదేర _ ఈ, ఐ.త, ల్లి. సావాసోత్సుక _ జొ. భు. చ, _ వీ తనూజుండు పోరుచోటికిన్ _ ల. న; తనూజుని యున్న చోటికిన్ ౬ కొన్ని (పతులు, 4, బల్విడి తృరిపుకోటి _ శ, క, భయంకరంబునగు సంగర మద్భుతమ య్యె న య్యెడన్ జా. 
894. 1. నృపానీక = కొన్ని (పతులు;... .తరానీక = కొన్ని (పతులు. ౨. ఖండితముగ " నాజి బడిరి గంధర్యు లటన్ = ర, 

కరి. 1. గని = కొన్ని [పతులు £.రోమ_ఉ. జా, 

ర్. 1, పిలనన్మాయ్యా, స్త్ర = ఉ ఘు, డ, 24 జీర్ణ ంబులయ్యొ = కొన్ని (పతులు. లీ. నరుల్ _ కొన్ని [వతులు, 
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898. క. "పొదలి యొకని కొక్కనికిని, బదుగురు పదుగురుగ6 గవిసి పౌరవసేనం 

శీ99. వ. 

బొదివి సమయింప6 దొడంగిరి, వదలక గంధర్వు లని నవార్యోద్దతులై, 

'అవ్వియచ్చరుల వికక్రమంబునకు నోర్వక జెదరి *చెదరి కురురాజవై న్యంబి 

ధర్మనందనుం డున్నకందువకుం *బాఅం దొడంగె నప్పుడు రాభేయుం 

డజేయురోడై. కులశ్రై లంబునుం బోలె. క5దలరక నిలిచి గంధర్వులు గురియు 
శరవర్ష ౦బున మునుంగుచు6 దనయోపినంత పెనంగు చుండె '*సోదరసౌొబల 

సహాయుండై_ దుర్యోధనుండు గర్హసాహాయ్యంబు వదలక నిలిచె నంత 

ననంత సత్తు లైన గంధర్వు లనేకులు సుట్టుముట్టి. 

400. ఉ. కొందటు నూతు లళ్వముల( గొందజు కొందజు చాపదండముం 

401. వ, 

గొందలు చకకయుగ్మ1కము. గొందలు విస్ఫురితాతప| తముం 

గొందలు కూబరంబు మటికొందలటు కేతువు గొంద అతముకొ 

దందడి( దున్ని వైచి విరథత్వ మొనర్చిరి నూతనూతికిన్. 

ఇట్లు విరథుం డయి కర్టుండు వికర్ణురథం బక్క. రణభూమికిం దొలంగి 

చనియె దుర్యోధనుండు విముఖుండు గాక పరబలంబు మార్కొని 

చెనంగం దొడంగినం గినిసి చి త సేనుండు వానిం దలపడి తదీయస్యందనంబు 

899. 

400. 

పొదిని యొకని _ “వెక్కు (పతులు; ముదమున నొకని కొకనికిం బదుంఢడు; పొది 
వియు నొక్కొక్కరునిం బదురు పదురు గాంగం గవిసి = న. 2. పదుం|డు_పెక్కు 
(వతులు. 

1. ఇట్టు వ్మికమించు వియచ్చరుల పరా కమంబున కోర్వక = కొన్ని (పతులు. 
2. చెదరి = చెక్కు [పతులలో లేదు. ల$. బోవదొడంగ, బజువందొడంగ = అని 

సాఠములు. 4, డయ్యుదీర్ణ సమరంబున = ఆ, ఈ, ఐ. శ. క, 'బెరలక - 
పెక్కు (పతులు; దరలక = వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు, 6, నహోదర _ కొన్ని 
(ప్రతులు. 7, సవోయంబు = శ, కొన్ని (పతులు, 

1. కము కొందలు = శ, మ. 



402, మ, 
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| 

రాధేయు'రథంబు నట్లు భగ్నంబుిగా€ చేయించి నిరథుం డగునమ్మ హీ 
౧m 

విభుం గేశాకర్భ ణంబీన నేలం కబడవై చి సెడశేలుగట్టి సింవానొాదంబు. 

నేసినం దక్కినగంధర్వులుం గనుకనిం రగ యత నీ వనిఆాజనంబులను. 

దత్ఫోదరు లగు దుళ్ళాసనీదుర్వివవా దుర్ముఖ నివింళలి చితాసేన వించాను. 

విందు లను ద_తనూభవులను దదీయమం।తులను బట్టి ణుంగించి చిత సేనున 

కొప్పించి రంత బిజ కౌరవులును జౌరులు నమాత్యులుం "జెదరీ యా థో 

శించుచుం బఆచి ధర్మపుత్తు ౦ 7₹రణు సొచ్చి యి ట్లనిరి, 

ఘనజావోబలదుర్ని వార 1మహిమకళా గంధర్వ పీరుల్ నుయో 

ధను( దత్కాంతలం దత్సవోదరుల బంధ|[పా పులం “బేసి :కై 
శికాని వేపోవుచు నున్న చా రె రిపుతో భంబు గావించి నీ 
యనుజ | వాతము గావవే కరుణ నిండారంగ రాజోత మా, 

. అని కృ తాంజలు ల పలుకుచున్న *వారిం జూచి భీమ'సేనుండు (వవానిఈా 

ననుం డగుచు ధర్భుపుత్తు9న కి ట్లనియె. 

మనకు. జులక నయ్యె మనచేయుశేవనియ గం 

ధర్వవరులు *గూడి కితగనాన్బు 
రింత లెస్స యగునె యేభారమును లేక 
యూరేకుండ మనల నొంచె జయము. 

401, 

402. 

408. 

404. 

= నరదంబు = జ. ౨. గావించి _ ఉ. ల, వీ, శమ లీ. చేయించి = ఈ. బి. త, + అడందిగిచి = ఆ. ఐ. జ. యు, ఠఈ ర్, బఖచి _ వా, బేర్చీ = “పెక్కు (వళులు. . దుర్దర్దణ, దుర్మర్ష ణ = అని పాఠములు 7, భరణంబు = సెక్కు (వతులు, 

= గరిమన్ ఎ. ల్లి కొంచును క, ఏ. కొనుచున్ బోవుచు_ ఈ, శ. 
= వారించి _ ట. 

* వారల = వెక్కు (పతులు, 

పనులు - వీ. శ, మ. పెక్కు (వతులు;.. వేత గంధర్వులు - స, ల్ల, కడగి, కొణగి = "పెక్కు (పతులు. శి, కారొనర్చికి.డ, 4, కున్న మనల, కుండుమనల _ అని పాఠములు. 
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405. తే. 'పుట్టుగల్లరియై పాపములకు నెల్ల, దిట్టమై లోకములచేతం దెట్టువడిన 
2కట్టిండికి నిట్టికష్టంబుగా నొనర్చి,తగ విధాతృండు చతురుండ్రైె నెగడె నే(డు. 

406. మ, వివరీతస్థితి నొంది ఘోరవిపినోర్వీవాసు లై నిత్యదుః 

ఖపరాధీనత( దూలి రంచు మనలన్ *గర్యోద్దతస్వాంతు. డై 
*యపలాపింపంగ వచ్చి కీదుర్భయపరుం డాధా_ర్తరాష్ట్రండు *దో 
షపరితాత్ము(డు దత్సలంబు గుడిచెకా సత్యంబు సామాత్యు(డై_. 

407. వ. వానిేచెనం గృపసేయ 2వల దనిన ననుజునకు న్మగజుం డి ట్లనియె. 

408. క. అకట యిది పరుషవాక్యము,లకు సమయమె శరణు సొచ్చి లఘుఖావముతో 
1వికలిగతి నున్న కౌరవ, నికరమునకు. గరుణ సేయ నీకుం దగచే. 

409. వ. వకాన్వయజాతు లై నవారికి నర్జనిమి_త్తంబై న భేదం బొక్కౌాక్కమాటు 

(పవర్షిల్లు నంతనచేసి సవాజస్నేహంబు దప్ప చేరదు జ్ఞాతిజనంబులు దమలో 

నెట్టివారై న-నొప్పుం గాని యన్యులీవలనం బరిభవంబు *దొడరినప్పుడు 

చా రొండోేరుల 'జీకొన కునికి లోకనింద్యంబు దుర్యోధనుండు దుర్వినీతుం 

 *డైనను సభార్యుం డయి పరులచేతం బట్టువడియె దీని నుపేతించిన మనకుం 

గులహాని యగు నదియునుంగాక శరణాగతరకణంబు రాజీమ్మాతుండగు 

వాని కెల్ల ధర్మంబు నీయట్టి బాహుబలసంపన్నునకు.నిట్టిసుక ర్మంబు గ_ర్తవ్యం 

బని వేటు చెప్పనేల లెమ్ము నీవును నీతమ్ములు నిమ్ముల రథంబు లెక్కి 

సర్వాయుధీసన్నద్దుల చని సుయోధనుచెటిదలుగుం డనినం బవన 

నందనుండు ధర్మనందనున క్రి ట్టనియె. 

405. 1. పుట్టుకల్లరి = శ. 2. కట్టడికిశ, ప. చెక్కు (ప్రతులు. 

శీ06. 1. గర్వాంధిత = ఓ స. నూ. 2, యవవోసింపగ = ఆ. న లి, దుర్ణయపరుండా జా 

నూ. ఉ. రోవవరీత = ఒ.ట. లీ. సద్యంబ (బు) = అ. ఉ, బజన 

407. 1. వలన = ఉ. ఘ; యడం క. £. వలవదు = కొన్ని [వశులు. 

408. 1. కికలుగతి ఆ, 2. మతి లన 

409. 1. వలని పరిభవము = ల. లి, నొందిన యప్పుడు - అ. జ. యు. ల. రువులం = 

ఒ. జొ. ద. 4. డగునై నను = పెక్కు (ప్రతలు. 5. మా(శ్రంబువాని - వా. వీ 

మాతుండగువాని = ఈ. ఐ. దొ. త. 6. సంపన్నులై =ఘ. చ. 7. దలగిం 

చుడ _ కొన్ని |పతులు; దలంగంజేయు = ల. 



ఆ, 

412. ©, 

418. క, 

అ అ అల య. ua, వాలి జం అను | | అనునూన * మొకి గ్రాంలి లయిు ను లేక శీయలిని అలరు. (౬ ఆ సరము మె 
మ శి కిం అంంంలా SMM 

గృవహాదావా మొనరించి కఏపిొతదురొద రక నకం! i 9 మంటి Hise: 

శ శ wf yn a Hyp fry ApH i MY yg J ry Fe, సస జ్య Wat, 

జను లెల్ల ( జూడ౦గ వనజౌలి€ Woe దగ tT డె! తె 

బనిచె( బుట్టినకో లె వ మనకు నక్కాట మయోభధినుం ఉగ్గు. wh దినము గఅజై 
fy 

wd 

“వాని మేత లొకటి యునియు. గలము, నిను మునుంజుసాో శేవంంర్స్పుల.. 

గరుణ వూని యుండు దరయ నవ్వును ను, ౮ న మనకు 

men gs 

ప రనురణిక యుసిగుం ద వెలిరిక గొలల పటాతశ యుండు అని పూర్వ వై రన్మరణక లుపి గుం Hh DS TAM mer శ|తుం 

1సాంతఇనపూరగకంబుగా నిటనియె, న్ (న 

వర య్య యనిన( గరము దుర్చులు; DG pix, Cdr tos యు ననిన 

నూరకుండు నయ్య యు తమిఖూరుండు, దీవజనుల మున్న 'ఆజంగునూూయి. 
గ  ) 

| GC 

శరణం బని వచ్చిన థీ, కరళ (తు! ను నయిన (నీగిం గాన వలయుం 

_గరుణాపరుల జుం గిది యిరనుగ సగిగాంవు డిని జ. on 

ధృతరాష్ట్ర 1 సూనుండు భి వదీయబలశెర gomo? సర్మీ ee గ 

దన్ను నవళ్యంబును విడిపింతు రని నున బస కీ గన గండ యుం 

మనకు బుణ్యంబును గీరి యుం కోజేకొను సమయంబు నిన్ని6త నిర్భంధింప 

410, 

TTT TER TE ETRE TET TTT TET EDS UE 

1, “మొక యించుకంత మైనను లేక జలంబుళ (హోచె వీషంబు టకై = కొ, భీ యొరిగి్ = 

ఐత. శి, కినిసి. ఇ, ఏ, 4. చపలా&ీ = ఈ, (పొనయతిథంగము. రు బు - 

ఠఈ, |పాసయతిభంగము. 6, నూని = శ, న, పెక్కు (వతులు, 

411. 

412, 

418. 

414, 

1. సాంశ్వన వచన _ అ, చ, 

1. గాక, గాన. అని పాఠములు. లి. కులజుండు = ఈ. ఐ, త, 

1. నినై.న వీ, ళ. వ, చెక్కు. (పతులు. ల్ల, ధర్మములున్ + కొన్ని [వతులు: 
' ధర్మువులున్ = అ, ఘు, 

1. తెరంగెరుంగు ద. లి, బద్ధాళయుండై = కొన్ని (ప్రతులు. 8, 'జేళూరు 



(88) ఆర జ్యపర్వము పంచమాశ్వాసము 

వలవ చేన యరుగుదు నిప్పుడు యజ దీతీతుంబ నై యున్న 
ఖ్ 

నాకుం జశరాదు మీరు వేగచని గంధర్వులం. | బియ 

నయించి సుయోధను విడిపించునది సామవచనంబులం దేరకున్న ( బరా[క 

మంబుననై నం [బతి తివీరుల నోర్చి కార్యంబు కిదిర్చుకద్ చాచేయుజన్న౦బు 

ఫలంబు సేయుం డనిన ఫీముం జెట్ట* కేనియు నియ్యకొసి్యె నర్జునుండును 

ధర ధర్మశాజవనుప్తు 7 కొని కురురాజుచెజు శీదలుగ! | బలిజ 

'దేవులు నుత్సావానమేతు లయి రన్నలువురు నాము 

తూణీరులు వాకలితకార్ముకులు నారూఢకథులు నయి య్యగజు వీడ్కొని 

యతిత్వరతగతి నడచినం గెౌరవవై న్యం బంతయు వాం గూడుకొని సింవా 

నాదంబులు సెలంగం జనియె ని ట్లరిగి వారలు గంధ మాదనంబువకయి 

నీచనుచున్న యవ్వియచ వృరానీక ంబుం గూడ ముట్టిన. 

ఎవి లీమాద్దనశవలనవాదోవులు గంధద్నంలతో యద్ధంణు సే చేయట 2 

“ సం. కి 2885 

ఉ15్. క. కని గంధర్వులు | గమ్మణీ, మనులం జాండవుల నగ్నికల్పులః దేజో 
ర్ల 

ధనుల నమ శేందసదృశుల, ననఘుల మార్కొనిరి |పకటిఆాటోపమునవ్. 

16. ఉ. అగజువాక్యముల్ దలంచి యర్జునుః డప్పుడు వారితోడ న 

త్యు| గత క్రి యంతయు |[బియోక్తుల నిట్లను పీకు మాయెడన్ 
ae 

విగవా మేల నెయ్యమున *విడ్వుండు కౌరవరాజుం కేభార్జి వ 

(ప్మాగసరుండు af! శ్రైమతు పన్పిది ర్క్ట్రి కు నలంఘ్య మి త్తజీన్ . 

417. వ. అనిన నతనికి గంధర్వు లి ట్లనిరి, 

యూ న 

(కురు నమయంబు _ ఇ. ప. క. జ ల.  ఉ. ననూనయించి శ. వ, పెక్కు 

[(వతులు. ల్. లవిడువకున్న - ఈ. ఐ.త. 6. చక్కచేసుకొనునది నా = బా, 

7. కేలకు - కొన్ని (పతులు. ష్, _దరిగునట్ట = ల; దలగు - కొన్నీ (పతులు. 

9. నడచుచున్న - కొన్ని (పతులు 

416. 1.మాని ఎద. లి. వీడుడు శ. వ. కొన్ని |వతులు క.పొండు భూపా 

| గో గో bn a forts క 

సుతుండుం ణంల. జీ ధర్మజుని పస్పిది సూ శ్ స్టే గ మ ఫ్ నకు న త. 
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418. శే. ధర్మజుడు మాకు!  బభుడె యా స్యాతన యు 

నాజ్ఞి నేమేల *యునుంతు మనిసి సీం. ఈ 

డొక్కరుండ మమ్ము శానింవ నొదయం వన్య 

లెందు నెవ్వరై నను భయ 'మేమి మాకు, 

419. వ. అనిన వివ్వచ్చుం డన్వి.[యన్చరుల నువంజిం ది మునుమున్న తేగువకుంి 
జ 

నేల యని |పియంబును ధగ్మంబునుం గాం బలికితి సర్పము ముకు 
' 

a 

సాధుంలరు *గాకునికి దో,చయచున ESET Tee వ te 

దుర్యోధను విడిపింతునని వాగల మీ ద నిశినపిశిఖ: A నిల టలు bl 

నాగంధర్వులు నత నివి (బటు we గంటలు న A శం నలు? సరకు న tah 

1 గంధర్వీళతసవా | సంబులతో నతిిహోరనిమరం జము hy ఆటు 

420. తరలము. 

కదిసి యర్ధునుశేరు "భగ్నముగా నొనర్నం నలంచి "ఏ 
ల్లూదవి ఖేచరకోటి (గమ్ముటయుం బుగొందగ నందనం 
డద యు డ్రై పదిలతలం (బళ యాగ్ని గలు fy దషులం 

గదనళూరుల ఏనిరపిం చె (బకాండదివ్యశరార్యులన్ . ది ౧. శ 

క క 
'ఘనకోద (డో (గ మౌ bgt ౧ణమఖిలనఖోగ వం fg 

బున నాపూర్ణంబుగా *నుబ్బున( గవటు మరుత్చుత్రు డుం గీ 
తాంతాపాతలీలానర భసగతు తై శ (తువీగ వజంమిం 

దునుమం దచ్చోణితంబుల్ *దొలి, ౧ క్నుడుషు ల 

ar గ్గ హల్లు పా AHERN Sait soi Wig 

418, 1. Wu en 

a (పతులు. వీ సేయురు ఈ. ఈ. అ గం, తో, లి, క? 
టి త వత్త గ్ట్స్టైన మున కొంద వడ నము | న. ము చయ jy ఎ ధరో జాడు . 

వ డున ధర్మతనయునాజ్ఞ మాకువగవవిలేదా | దుర్మదపారణుండగు ను త్వ. 

419. ఓ సామగుణ సాధు లరు - ఇ. ఎ. కి గాః ట్స ). శశ = కొన్ని వతులలో లేదు. ల్ గాకున్న యట్లు ల, లీ. ళత = కొన్ని 

420. 1. నవని ౨ మట్టి యకంపితస్థితి నిల్చి. _జా, ద. ల్లి నిగహింతె = జౌ, చ, 
శని]. 

1. క్వణవఖిల = గ శ్ర; క్వణనమఖిల భూగవ్వారా = ఒ కో. వీ, న, క. నూబ్బుగ గవ జ / a డ. త్రి, నితాంతస్ఫారకీలా - లి? నిళాంతాసార ఎ ఇ. వ. చ. . శర, గ్ర, మడుగులై = అ, టీ, క్ష, 



422. వ 

428. మ. 

424. వ. 
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. ఇట్లు కాంకేయులశేతం వీడితులై గంధర్వులు దుకో్యధచాదుల ఇెణల 

లేమటక కొనుచు గగనంబునకు చెగసి (తోచిపోవ కేనుంకించిన నెణింగి 

సవ్యనాచి రయంబున నతినివిడబాణాజాలంబులం చేసి దిజ్న భోమాగ్ల్గంబులు 

నీరం|ధ్రంబులుగా+ గప్పిన నగ్గగనచరులు వలలోనం జిక్కిన పులుగులుం 

బో లెం బోవ నేరక శరపంజరంబునం జిక్కియు నుక్కు సెడక యన్నలు 
వురమీ6ద వివిధాయుధి! పకరంబులు (పయోగించిన. 

అవి యెల్లం దునుమాడి |కీడి ఘనరోషాఖీలు.డై. శాతభ 

ల్లవిశానం బడరించినం దలలు డొల్లిం గాయముల్ మింటనుం 

డి వడిం గుంభినిం గూలణా రుధిరవృష్టిం గాలువల్ వాజంగా 

దివి గంధర్వులక్కం దడం7 జగ ముద్వేగంబునం బొందంగన్. 

మజీయు నర్జునపయు క్షం బయిన యాగ్నేయ్యాస్త్రంబు దావాగ్ని నీరన 

విపినంబు దహించు తెజింగున గంధర్వ1నివవాంబు నీలు సేయం దొడంగినం 

గినిసి చి తసేనుండు భీమసేనానుజుమీందం బటుగదాదండంబు వై చిన 
నతండు దాని *నేడుదునియలుగా నేయుటయు గంధర్వరాజ మాయా 

బలంబున నంతర్జితుండై. 

నలువురు పార్టుల నత్యు, జ్ఞ్వలశరేవర్ష ముల ముంచి జలధరముకియం 

'బలుచన గర్జిల్తుచు 2ముు, కలు తయి తనవికమంబుః గడకయు( జూ వెన్ . 

. దాని నుజక యిం[దనూనుండు గాండీవి, శబ్ద భేదు లయిన సాయకముల 

జితనేను సర్వోగాతంబు భేదించి, యొక్కమాతలోన నుడివె. గడంక. 

422, 1. నూహించిన = కొన్ని |[వతులు. ఏ, వరంవరలు _ వా. పీ; | వకరంబులు = 

సెక్కు. (పతులు. 

428. 1. వెల్లడం అడే, 

424, 1. నివవాదావాంబు = పెక్కు [వతులు; ల్ల వై చిన నది నడుమన తునియలుగా - 

గ. ఘ. వీ. ళ.వ. లి. నడుమ (న) దునియలుగా = గ. ఘమ. యు. శ. వ. 

495. “1. వేగమున = పెక్కు (వతుళు, ఏ. మొక్కలుడయి -ఇ, ఏ. ఒ. గ. చ. అల; 

మొక్కలమున - జ, ఘు; నుత్యలుడయి ౬ వా. వీ నుక్కలుడయి ౬ ఆ.రు. ద. 

426. 1. గా!తముల్ - కొన్ని (వతులు. 
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427. వ. ఇట్లు నొచ్చి గంధర్వ నాయకుండు రణసంరంభంోబు విడిచి యర్జునుం 'జేరాం 

జని *తనీపొడనూపి నిలిచిన *నవ్వీరుండును నాత్మసఖుం డయిన భఖేచరవత్తి 

ఇబంగు నూచి సంహ తాస్తు 9౦ డయ నృకోదరాదులును సమరమి యా. 

'మంబు నొందిరి వార లందలుం దమతమ రథంబులమీదన యుండి 

'యొండొరులం గుళలంబు లడిగి రప్పు డర్జునుండు చిత'నేనున క్రి ట్రనిరమయె _ - 

శీవిగి, క, శేవీరోత్తమ నీ కిమ్మెయి, వైరము దగునయ్య కారని పరరముతో. 
గారవసతి విడువుము త, ధారానుజసుత సమన్వితి౦0బుగ నెమ్మి, 

429. వ. ఆనిన నతం డర్జునున క్రి ట్టన యె. 

480. సీ, ఈదురాత్ళుండు మిమ్ము నివ్వనంబున నితాంచాయానపీడితు లె నవారిల 
బరమధ-ర్యాత్ముల భార్యానమేతుల నపవాసింవ6 దలంచి యరుగుడెంచ 
నింతయు నెజిగి సురేం దుండు గలుషించి యనుజవధూనవియాన్వితముఎ ౮౧౬ 
బావవర్తను వీనిలేబట్టి తెమ్మని నన్ను బనిచిన వచ్చితి జాగ్గ వినవె 

కే, శకుపాలికి నిదె కొని చనుచు నున్న, వాండ నీవింక నొం డనవలదు *ినినుముు 
మత్సఖుండవు గావున *మత్సరంబు, నలుకయునులేదు నీజెన ననభఘ నాకు. 

481. శే. అనిన నర్జునుం డతని కి ట్లనియె నీను 
._. యోధనుండు మాకు వినుము నహోదరుండు 

గాన 1యీోతని విడుచుట గర్భ మిదియ 
ధర్శ్మజున కెంతయును [బిమోదంబు సే(త, 

శీలి, 1. బుడిగి = ఇ. ఏ. ల్లి, తన్ను, తను _ అని పాఠములు, శి, పొడవు ౨ ఓ. షు. 
శ, నవ్విజయుండు అ CAR 

428. 1. ధీరో త్రము _ కొన్ని (ప్రతులు. శ. [వవరులతో _ థ, 
490. 1. బందించి శెమ్మని వనిచిన వచ్చితి ఓ ద, ల్లి, నిలును = చిక్కు. (పతూలూ. లీ. మహితచరిత _ ఓ. న; మచ్చరంబు = లై, 

ఖా 

శప! , 1. నీతని - భు. వీ, శ, మ, 



ఆర ణ్యపర వశము __ పంచమాశ్వాసము 469 

4892. వ, అమరవరేణ్యు పన్సయిన నావల నెయ్యది యెన నిప్పు ధ 
ర్మమహితు డైన ధర్మజు నమతమునం దెటింగించి యాత. డే 
"| క్రమమున నెద్ది సెప్పి నది గైకొని చేయుము నీవు మ| క్సియా 

రము చనుదెమ్ము నావుడును దాని కొడంబడి చిత సేను(డుళా. 

ఎఎ బత సేనుడు భోర్యురాజా నొద్దవ వబ్బి దుర్యోధను ఎిజీబి సెల్లో పోవుట ఎఎ 

సం. _ 25. 11 

489. వ. వారలుం చాను ధర్మజు కడకుం జనిన నయ్యజాతళ తుండు చిత నేను 

నతి పియంబునం బూజించి మహాత్మా యీసు యోధనుండు ఓసానుజా 

మాత్యుం డయి మీచేత వధియింపంబడ కునికి మే లయ్యె మీకారణంబున 

మావంళంబునకు *కొండొక వోని చెంద దయ్యె కవీ. డెట్టియపరాధంబు 

"సేసినను నది యంతయు సహించి మాకుంగా వీని విడువవబయు నని 

[౩ పార్టి ౦చిన నతం డట్లకాక యని దుర్యోధనాదుల నందణ విడిచి పాండు 

పుత్తు ల నామం| తణంబు సేసి దివంబున కరిగి తత్ప కారంీబు నక లంబును 

నిం|దునకు నివేదించిన నిం (దుండును సమరనివాతు లయినగంధర్వుల 

నమృతవృష్టిం జేసి (బదికించె నిట యుధివ్విరుండును ఛా_ర్హరాష్టుళోనకు బంధ 
. మోవతణంబు గావించి వానికి ట్రనియె. 

లిక. ఉ. ఎన్నండు నిట్టిసావాసము లింక నొనర్పకు మయ్య దుర్జనుం 
| మ్ 

డన్నున సావాస| కియలయందు( గడంగి నశించు గావునం 

[(గన్నన తమ్ముల౯ 2దెరలC కొని యిమ్ముుల6 బొమ్ము వీట్రికిన్ 

సన్నుత దీని కొండొక విషాదము. *బొందకోమీ మనంబునన్. 

482. 

488. 

484. 

1. [కమమని యేది _ సెక్కు (పతులు. 2. టమేలు - ఈ. ఐ. త. 

1. (ప్రీతిం బూజించి = కొన్ని |[వతులు. 2. సామాత్యుండయి - కొన్ని (పతులు; 
సామాన్యుండయి = శ. కొన్ని (పతులు. _ శీ. కొండొక = ఆ. జౌ. క. గ్. రు. 
ల; నొండొక్క = వా. వీ. కొన్ని |వతులు. 4. వీడేమి = కొన్ని [వతులు; 

వీడెంత - అ. జ. ట. $. నైైరించి = కొన్ని (పతులు, 6. ఐంతయు = కొన్ని 

[వతుళు. 7. లకు = కొన్ని [వతులు, 

1. యొన్నడు = వెక్కు తాళపత |పతులలో నిట్లు పదాది "యొత్వము కలదు. ఇది 

"ఎ త్వమునకు మా[తమేకాక 'ఇి త్వ “ఈి త్వములకును వ్యాపించినది. 2. దొరల 

కాంతల(గై కొని పొమ్ము వీటికిన్ - స. కొన్ని (ప్రతులు. శీ. నొందకుమీ = ఆం. 

4. నీమనంబునన్ - కొన్ని (పతులు. ఇచ్చట “చి (పతియందు దోవభూయిస్థ్యమైన 

"యొక పద్యము అధికపాఠముగా కలదు. 
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శలిక్. వ. అని బుద్ది సెప్పి వీడ్కౌాలిపిన నతండును దీనాననుం డగుచుం జ
 యె ననుఖ 

సహితుం డయిన ధర్మత నయు ఛాగ్మికత్వంబు స్ మ్యారిఘ్యా సురులును 

దదా[శమవాసు లయిన మవోమునులును బహు పిధంబులి( ,ైస్తతించి : 

. రని వె శంపాయనోీవర్ణి శం బయిన కథావిశేషంబు సవి_సరంబు గా, 

486, క. రా జకులతిలక భువనవి, రాబితిసితకీ ర్తి దివిజరాజవీభవ ని 

ర్వా ్ రజపరాాకమ సకలధ, రాజననంపూజ్య ధర్మరణణద యు, 

487. (సగ్విణి. 

సర్వలోకా[శయా 1సామ్యుభావోదయా 

నిర్వికారాకృతీ నిత్యసతోోన్న తీ 

గర్వితోద్యద్భుజాకల్ప కలోల్లన 

తృర్వసర్వంసవోచ క చ కాయు భా. . 

గద్యము. ఇది సకలసుకవిజనవినుత నన్నయభట్ట[వణీతం బైన (శ్రీమవోభారతంబునం 

చారణ్యపర్వంబున. బతి వతా*చరితంబును ధర శ వొక్రభుండు nM పరము . 

2ఢర శ్రి? చెణీంగించుటయు *నగి ఎ వంశానుకీ ర్లనంబును గుమారోత్న పోయు 

సత్యా దెపదిసంవాద ౦బును బాండవులు 'దై్రతవనంబునకుం ఆఅనుటయుు 

ధృత రాష్ట్ర వాక్యంబులును కీదురో్యోధనాదుల దుర శ్రైం[తంబున గోము. . 

యా|తయుం గెరవగంధర వ్రయుద్దంబును దురోోధ నాదం 

గంధర్వులచేతం _బట్టువడుటయు  *నర్జునుండు "వారల 

విడిపించుటయు కినన్నది వంచమా శ్వానము. 

చ॥ చలము. మవోత్ములందు నిడి చక్కన శ తుబలంబు నన్మ దొ 

దుల బలముం [గహించకను దూకొని “జన్సురలంచు మూానవుం 

( పలుశెరగాపదల్ యపుడు బై కొనుచుండును గాన నీవు ని 
శ్చలమతి నింక నుండు చెడునేశల పోకలబోవ వోనగున్. 

4లిర. 1. భంగుల = కొన్ని (పతులు. 2. కొనియాడిరని - కొన్ని ప్రతులు, ఏ, కథితం 
బయిన -_ కొన్ని (పతులు. 4. నక్కథకుండు “కొన శాదిమవోమునులకుం జెప్పిన 
నత్యంత విస్కితమనస్కు లై సంతసంబునం బొంగి తర్వాత కళా వళారం బంత యు 

మాయందలి వాత్సల్యంబున వినిపింపవే యనుటయు ౬ ఎ. అ, 

486.. 1. చిరకీర్తి స కొన్ని (పతులు, 

487. 1. సర్వబోధోదయా = జొ. 

గద్యము, 1. చరితంబును - సెక్కు. (పతులు; మావోత్శ్యంబును - ద. జ. ధర్మంబు సెప్పు 
టయు = ఒ, శి. గృశానువంళకీ ర్త - కొన్ని (పతులు. శ. కథనంబును - కొన్ని 
(వతులు; యు సత్యభామా - కొన్ని (పతులు. క. కర్ణ దుర్యోధచాదుల = “వెక్కు 
(పతులు. 8. ధర్మరాజు చానతి నర్జునుండు ౬ కొన్ని (ప్రతులు. 7. దురోో 
నాధులచెర - కొన్ని (పతులు. 58. నను కథలుగల జొ. క. 

dom 
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ఆరణ్యపర్వము = షజ్టాశ్వాసము 

శి 0 0 

1. క షో కృీలలితమూ రి నుమహా 

చ్చాళుక్ళవ రేణ్య పుణ్యజారిత విచి 

(శాలంికారోజ్ఞ్వలోకవి 

తాలాపకలాప *నంత-తానందమతీ. 

ఎవి ధుర్కోధనుని బిఖొదయమయు ఐ= 

సం, 6. 286. 

వ. "అక్కథకుండు శౌనకాదిమహోమునులకుంజెప్పె నట్టతిమానుష౦ బైన 
*యంర్డునుపరా[కమంబును శినత్యంతదై న్యాస్పదం బగు దుర్యోధనుపరాభ 

వంబును *ీధ ర జుదయయు వాకర్ణించి విస్మయజుగు పాక లితమానసుం 

డగుచు జనమెజయుండు వె శంపాయనున క్రి ట్లనియ. 

8. చ, అనిశము భాండుపుత్తులకు నపియకార్యము 1రోయునట్టి దు 

. ర్షనుడు సుయోధనురీడటులు శ|త్రులోచే నవమానితుండు చే 

1. 1. శ్రీకర శా|తవరాజివ, ఫీకర మృగరాజ రాజశేఖరగంగా శీకర యశః[పతావని, 

రాకర రవికేజ రాజరాజనలేం్యదా - ఎప. ల, కరణోజ్జ్యల. .....తాస్మేర 

మతీ న. లి. కలితాలాప = ళ. వెక్కు (పతులు. 4. నంతత (శా) స్మేరమతీ = 

న. పెక్కు (పతులు; రంజీ తాత్మీయమతీ = ఈ. ఐ* త, 

లి 1. అక్కథికుండు = ఈ. ఐ. గం చ. ట.త.ల. ఓ. యజ్ఞనేను-ఉ. 3. నతి 

దై న్యాస్ప = లి; నత్యంత దై న్యాస్పదుండగు = మఘ, 4. ధర్మజుదయయు జు 

"వెక్కి ంట లేదు. 

లీ, 1, చేయునట్టి = ఉ. ల, లి డివుడు = ఈ. ఐ. త. రీ. చేత వరాజితుండు = ఈ. 



మహాభారతము 
412 శ్రీమదాంధ్ర మహోథా 

స్ చెత మతుంండు ఖై 
ర్చిన కృప నొవ్వుచున్న కురుసింనులచేత వి మోఊి. న 

Ww క్ 
శీర్ న్. tb e

te an 

నిమండన యుమ్మెయి ౫6 శి 
మనమున లజ్జ లేక ము శ్ర 

శ. మ త్తకోకిలము. 

మేన (బాణము చాల్చి 1భంగము [మింగి 'యెప్పటి 2 చాడు నల 

మానవేందుండ నేను దద్దయు మానినజా దల పొత్మతోం 

కూను టాతని 5 ఇట్లు గల్గంగంబోలు నారయ నద్భుళం 
fs WH pm 

బైన తచ్చరితంబు సెప్పుమ యంతయుం బరిపాొటిత న, 

క్ర. వ. అని యడిగిన నమ్మవోముని 1యిట్టను నట్లు “కాంచీయులగీల సంధ మోతి 

తుం డై దుర్యోధనుండు లజ్జూ*క జ్ఞలిత హృదయుం డగుచు శ జీదరక "సేనలఅం : 

క్భార్చుకొని కొంత ద వ్వరిగి యొక్క నమీతలంబునం బటమంటిరవిరచనంబు.. 

నిర్వ రించి యభ్యంతర మందిరమ్మున నొక్కారుండును దల్బంబుపయి ఎ బడి 

చింతాపరవళత్వంబు నొంది రాహుకబళనకలుషితుం జెన రోహిణీపతింయునుం 

బోలె విపాదోవివర్డుం డయి యున్నీయెడ. గర్జుండు వచ్చి నముచిత ంబు?గా6 

గని యన్న శేందున కి ట్లనియె. 

ఐ. త; చేనవమానమొంద - ఒ. 4. బోయె వీటికిన్ _ ఈ. ఐ. రు; నేగి నింటికిన్ బొ. 

శ, 1. బన్నము - ల.న. 2. చాడ్పుమై - ల. కొన్ని (పతులు; యట్ల య కీ, కం 

వీ యట్లనే - వ; యట్లయే - శ. శీ. నేనటంచును మానహీనత నాత్శలో — ఇ. 

ఏ;. నేననే బవుమాన మౌ తల పాత్మలో - జౌ; నంచుం దద్దయుి మాను "నేనని 

యాత్మలో ౬ ష; నంచుం దద్దయు......లో -ఘ, శ, 4. బూనుటల్ (కొ) తన 

. కెట్లు = ఐతుల్, కేల = ఇ. వః 

"ర్. 1. యిట్లనియె - చెక్కు పతులు. 9. లబ్దమోముండై - ఓ, స లబ్బ "మూత 

ణుం డై_-౪. ల; లబ్బజీవుండై = ఉ. లబ్దమోడితుండై - కొన్ని (వతులు, 8. కళిత- 
చెక్కు. (ప్రతులు; కులిత - జ. . విరిగిన = ఆ; చెదరిన = బొ. రు. 5 గూర్చు 
కొని - అ. జ. శ. వ; గూడుకొని _ వా. కొన్ని [వ్రతులు. 6. స్టలంబునం -- య్ 
జొ 7. గృవాంబున - ల. కొన్ని [పతులు. 8. మాననుం = ఊఉ; వదనుం - 
జొ; వివర్గవదనుం _ ఉ. జ. 9. నయ్యెడకుం గర్జుండు - ఈ. ఎ, ఏ. ఐ. రు. త 
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6.: చ. మనుజవశేణ్య చూడ నతిమానుష మమ్మెయి 1౫య్య మెందు గ 

లునె పటువి కమాన్వితులం 2 గోధనిబద్దుల. గామరూపులం 

జెనయయగ వచ్చునే ఖచరసింహుల కనేరికి నట్టివారి *నే 

పునం దునుమాడి "ెల్బితి విభూతియెలర్పంగ నీవు. దమ్ములుకా. 

7. ఊఉ. అప్పుడు నీవీసూడంగ ననంతమూలై ఖచరేం దనై న్యముల్ 

గప నచేకకసాయకనికాయములన్ వడి నన్ను నేనునుం 

ర్శుప్పలు గూలనేసి రిపుకోటి వధించితి నంతలోన న. 

"న్నాప్పరికించె నై న్యతతి యొక్క[డనై_ రణభూమి కీనొచ్చితిన్ . 

8. వ, ఆలోనన విరథుండ నై వికర్దురథం బెక్కిన నది సమర పదేశంబునకు6 1ేదోలంగం 

బజచె చేవాోనీవు బలీవిక మాతిశయంబులం * బతివీరుల నోర్చి క యతతుండ 

వె యుండుట గనుంగొని కృతార్జుండ నై తి “నిట్టి పరా[క్రమంబు 'సేసినవా 

రిజ్జగంబున నెవ్వరు గల  రిది 'యత్యద్భుతంబనినం గార వేశ్వరుం 

డాత్మగతంబున నీతండు *మ్మత్పకారం బెలుంగీక యిట్లు వలికెం గాశేమి 

యని లిజ్జితుం డగుచు రాధేయున కి ట్లనియె. 

6. 1. భాగ్యమెందు = న. 2. గోటుల సంఖ్యల - గ. ఘమ. ల. 8. నెవ్వరికట్టి వారి - 

ఆ. ఈ. ఐ. త. 4. వేర్పున ద, 

1. 1. ఈ పద్యము [వాంత్మపతులలో లేదని = న. క. నూడ గగనాంతములై - న. 

$. లైన యరింద్ర - బౌ. 4. సాయకములన్ వడి నన్నును నేను వార్మివె - ఉ; 

సాయకములన్ వడి నన్నును నేను నేవునన్ - ఎ. ల్. గుప్పున గూరవేసి = ఉ; 

గుష్పునగూర వేసి = రు; గువ్పన గూరవేసి = ఊ- ఎ; గుప్పన గూరచేని = కొన్ని 

(పతులు; గుప్పనంగూరనేసి-చ. త. శ. మస గుప్పనంగూర లేసి-వీ. న; గుప్పలుC 

గూరలేసి = ళ. : 6. చేనొప్పరగించి యొక్కతరి నొక్కడనై - అ. 7.న్ను 

ప్పరిగించి - ఓ. 8. నోర్చితిన్ - బె. ద; నిల్చితిన్ - చ; జొచ్చితిన్ - ఇ. వ. 

_ఘ.ళ. 

8. 1, దొలంగనీజ్చె - వీ. శ. వ; దొలంగ = ల. 2. నీవు = ఊ. ల, [వతులలో 

లేదు; నీబల = కొన్ని (పతులు. వ్, పరా[కమౌతి = ఆ, ఎ, ఐ. ఓ. బరవీర = 

ఆ, ఎ. ఐ.ర్వు. ర్. య 'జేయుం డై జ మీ లత్మీయుతుం = టి, 6. నీయట్టి న 

కొన్ని పతులు. 7 యద్భుత - చెక్కు (పళులు. . రె. మత్పరాభవం - క. 

9. నేరకయిట్లు - ఘ. 
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17. ఊఉ. అక్కట యమ్మహారణమునందు వియచ్చరకోటితోడం బే 
'రుక్కునం బోరీయేను మృతి నొందంగ నేరన *యట్లులెన నీ 
తక్కువపాటు లేక [పమదంబున *దేవపదంబు నొందుదుకా 

మిక్కి లోయైన కీ ర్తియును మేదినియందు వెలుంగు నిత్యమై. 

వన దుర్వోధనుండు (వా యోవవోకంటు చేయం మూనటి :- 

సం. 8. 238 _ 10 

18. వ. కావున. నిట్టి దురవస్థిపాలై తి నేను (వాయోప వేళంబునం (వాణపరి 
త్యాగంబు జేసెద మీరందలు దుశ్శాసనుం బురస్కరించుకొని పురంబున 
కరుగునది మిత్తులకుం (బమోదంబును శత్తు9లకు కనిక్వేదనంబునుం . 

. జేయుచు మనునట్టి యేను నేండు బోండిమి నెడి పగతురచేత *శిరస్తాడనంబు 
1. సేయంబడి సిగ్గువడక బంధుజనంబులలోని కేమని యరుగుదు 5నాంబి కేయుం 

19. క. 

20. క. 

గని యేమని వలుకుదు! గురువృద్దు లయిన ఫీమ్మణాహ్రికులయు నాచార్యు 
లయిన కృవ దోణులయు సమ్ముఖంబున నెట్లు నిలుతు.' బరిజనులుం ' 
బౌరులుం బురోహితులు నన్నుం గనిన నేమని *నంభాషింతు నిది యాత్మ 
దోషంబున నై న యపాయంబు "నాకవళ్యభో _కృవ్యంబు. 

విను దుర్వినయాత్శకు( డగు, జను డుజ్జ్వల మైన సిరియు 'సద్విద్యయు( గ 
ల్లిన నందీ మెలంగి నేరక, చెనంటి *తెణంగునకు. జొచ్చి చెడి పోవు. దుదిన్. 

1అకటకట యిట్లి కష్టము, నకు వచ్చితి నయ్య యేను *నన్న ణు వైరి కక టబ ్ట, రా 

17. 

1ర, 

1. లోన మృతినొందితినేనియు నిట్టిదైనయాతక్కువ - న. 9. యట్టిదైన - అ, 
లు 

ళష యెట్లిదైన రు, లి, నుండుదు తత్పదంబునన్ - జొ. 4. గాగకీర్తి జొ. 

1. ఈ వచనము. ఎ. (పతిలోలేదు. &8. పాలైన యేను -ల. కొన్ని (వతులు; 
పాలై ననేను = కొన్ని (పతులు; పాలై యేను _-ఘ; పాలై చేను - ఇ. ఏ. 8. నిక్వే 

“ దంబునుం = ల, 4. విడిపింవంబడి = చ. రీ, నాందీ...పలుకుదు = ఆ. ఈ. ఐ. 

10. 

90. 

త, (పతులందు లేదు. 6. సంభావింతు . ఊ, ఓ. మఘ; నొడువుదు = ఉ; పలుకుదు- 
గ, 7. నాకు నవళ్య -ఘ,. ల, 

1. సద్వీర ము -9. ఏ. 2. మెదల -ఉ. లి. జాలక - గ. 4. తలంపునకు ఎగ, 

1. అకటాయీవిధి ఎ బెం ఏ. నన్నల ఎల; ననుగంధర్వ = దొ; నన్నదె = ఏ. 



‘21, 

చిలి, 

298. 

వశ, 

క్, 

రః 
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[పకరము లని బట్టినథి గృప, నొకరుండు విడిపించె దై వ 'మోపదె *యెట్లుక, 

మానము నెడీయును నిమై్మ, మేనం. |బాణంబు లెట్టు శీమేకొని తాల్తుం 
గాన యిది నిశ్చయముగా, బూనితి నాతెగువ మాన్న. 5బోల దొరులకుకా. 

1అని పలికి సమీపగతుం డన దుశ్ళాసను నాలోకించి యమ్మహీపాలుం 

డి ట్రనియె. 

అన్న దుశ్యాసన నిన్ను రాజ్యమునకు బట్టంబు గమ్రైదం బతివిగమ్ము 

శకునికర్టులు దీర్చ (బకటవసుంధరావలయ "మంతయు మహోజ సె వ్రలత నేలు 

భాత్ళవర్గ మునకు బీతి సేయుము బంధుజనుల బోషింపుము సద్ది జులకు 

ను_త్తమంిబుగC దగువృత్తులు 'సెల్టింపు గురుజనంబుల భక్తిం గొలువు మెపుడు 

. నిందు. డమరగణంబులో నేలునట్లు, *ధరణిపతుల నేలుము జబాహుదర్ప 

5 మొప్ప 

బగలి నుక్కాడంగింపుము పరమమిత్తు9, లైన శూరులం గొనియాడు 

క6మర్హ భంగి. 

న. "అనిన నమ్మాట దనివ్భాదయంబునకు నిశితళశూలం బయిన నతండు నిలువ 

21, 

22, 

28. 

బశ, 

8. రిపు లొకటం గృప విడిచిపుచ్చి రున్నతు లగుచున్ డొ. 4. యెందున్ =ఎఘ. రు. 

1. ఈ పద్యము. ఎ. ఓ. (ప్రతులలో లేదు. 2. పోవగనీమేనం = ల. కొన్ని (పతులు; 

పోవగ నెమ్మునం = 9. ఉం చ, ర. మెయికొని యు, 4, గాననిది = ఖ. ల. 

వీ; గానిపని మృతియ లెస్సని. . .బో చెవ్వరికిన్ జా; గాన నిడియ నిశ్చయముగ - ఘ. 

5. బోల దొకనికిన్ = ల. స. వెక్కు (పతులు; బోల దొకరికిన్ =ఇ. ఉ. ఏ; బోలునె 

యింకన్ =. గ, 

1. ఎ. ఓ. [వతులలో నీ వచనము లేదు. 

1. ఎ. |పతిలో నీ పద్యము లేదు. 8. బగువను = ఇ; బగుచున్న = చ; బుగ 

జాగు = కొన్ని [పతులు; బుగ బీతి = క ద; బగువనువృ త్త తముల్ చెరి ఏ ంపు = 

ల్, చా నేలునట్లు = ఉలి 'నేలినట్టు ఎయు. ఉ. ధారుణీశుల = దొ; ధరణిధవుల జ 

ఈ, ఐ. త. ర, మునను = ఇ. ఏ. రీ. వార్ష భంగి = ద. 

శ. ఈ వచనము ఎ. (పతిలో లేదు, 2. వాదయశూలం బయిన-ఈ. ఉ; మనంబు 
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. పర్, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కీనోవక య|గజు పాదంబులపయిం బడి దేవా *యి ట్లానతీగ్దగదు నాకుం 

ద్రైసన్నుండీవగు మని నిజనేత్రజలంబులం దదీయచరణయుగళం _ బభిే. 

కించుచు ని ట్లనియె, 

. అవని విదీర్ణ మైనను *హిమా(ది చలించుట గల్లినన్ మవో 
ర్ల వీమది యింకినకా దివననాథుండు. జందుండు చేజ మేదినం 

గువలయనాథ *నీకు నొక కుత్సితభావము గల్ల నేర్చునే 
భవదుపయోగ్య మైన నృప ర్ల్రారము నాకు వహింవ శక్యమే. 

+ హితు లైనవారిం |జోచుచు, నతతంబును రిపులనెల్ల జమరుచు నిఖిల. 
ఉఊలతితలము నీవ యేలుము, శతసంవత్సరముిలధిప జయశీలుండ వె. 

అనుచు నయ్యువరాజు దుఃఖాతి'భారవిహ్వాలుం డై యొలుంగె త్రి యేడ్చిన 
నయ్యన్నయుం గన్నిరొలుక నూరకుండె నప్పుడు కర్చుండు *వారలం జూచి 
యిశ్లేల *బాలికులుంబో థె నేడ్చెదరు ధ్ర ధై_ర్యంబుోలు ధరియించి కద్ధిశి కవన 

'నంబులు విడువుండు శోకీకీలురం జూచి పగతురు సంతసిల్లుదురు థోక్ర*కీలు 

రకుం బై వై శోకంబులు వొందు నని దుర్యోధనుం బేర్కొని *యి ట్లనియె. 

25. 

26, 

27. 

నకు ఎక. 3. నోర్యక = లె. చ. ల నేరక భు. కీ, మీరిట్లానతీ(దగదు అటు, 

ర్, దగునే = ఉ; వలవదు = క. వీ. 6, వుక(గ)మ్మని = కొన్ని (పతులు. 

1. విశీర్ణ - పెక్కు (పతులు. వి, మవోది- చ. - 8. మది యింకినన్ -స. చెక్కు 
(పతులు; జలమింకినన్ = వా. కొన్ని [వతులు. శ. తనువుకున్ వాత భావము - 
ఓ. 5. భావము -ళ, పెక్కు (పతులు. 

1. నేల - ఆ. ఐ. ఓ; కాల _ జౌ; నెల్పజదుపుచు _ ఆ. ద. ల. న. లి, అధిక -- 

పెక్కు (పతులు. 

1 ఛావంఘు చు... 2. వారింజాచి - కొన్ని పతులు. 8. చాలికలట్ల - ౬; 
బాలిశులై చాలశిశువులుంబోలె ౬ క, శ. లు ౬ కొన్ని వతులలో లేదు. 
రీ. శోకతబు విడువుండు . _ఉ; వ్యసనంబులు విడువుండు = ఈ, ఐ. త. 6. కీలు 

నిం జూచి= కొన్ని [వతులు. 7. శీలునకు -ఘ. ద; శీలుని = కొన్ని (వతులు. 
8. మరియు నిట్లనియె _ కొన్ని (పతులు. 
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26. క. ఒక యలమనుజుకియ సో, మేకులో త్తమ నీకు నిట్లు మహానీయనుఖ మనుజు క్ర 

29, 

80. 

| పకృతి యగు ఏినిజళరీరం, శబకట విడువం దలంప నగునె *ఉయవిహితబుద్ది౯. 

తే, శోకమగ్నుండ వగు నిన్ను6 జూచి 1ేబెగడ్హి యధిప నీతమ్ములును నేను 
నధికదుఃఖ 

వహ్ని పాల్పడమయ్య. మావలన( గరుణ, గలిగి గి *తర్పవె యింది 
గార వేం|ద, 

. పాండవులచేత 'విముక్తుండ నై తి నని *వగచె దంతియశకాని నీకుం గార్య 

గతియందు వివేకంబు కసాల దది యెట్లనిన “నేరాజురాజ్య ౦బున రనిగ్చింతు 

లయిన జనులు తమతమ జీవనంబుల 6వ రింతు రారాజునకు 7 నట్టిజనులు 

బంట్లు గావునం కిదా రమ్మహీిపతికిం దీఅమి గల్లినచోట్ల నెల్చ్పనుం 10జను' 

పౌరుషంబులు చిఅప వలయు. గాొంతెయులు నీబేశంబుననుండి నీయా 

జ్ఞవలనం గృతారంభు లై యున్నవారగుటం జేసి వారు నీకింకరులు నీకు 
నైన యక్కజ దీర్చుట వారికర్హకృత్యంబు దీని కింత వనర చేల 
యదియునుంగాక పాండవులు జూదంము!ర్నాండ నీకు దాను లైరి తదీ 

యంబు లై న మణికనకాది!వ సువులును భవదధీనంబు లై యున్నయవి వారు 

దరి, 

80. 

1. కులోద్భవ = ఉ. గ.ఘ.స. క. నీశరీరం = న. కొన్ని పతులు, 3. బకటా 
విడువంగనగునె - శ. వ; బకటయు పేకింపనగునె = ఎ; బకటవిడువందగు నెతలంప-ల.. 

శీ యవహిత _ ఇ. చ. ళ; యనిహిత = శ, 

1. యివ్పుడధిప = ల. సెక్కు పతులు. 2. నేము = ఉ. ఊ. ఓ. చ. యు. అ; 
మేము = ఇ. ఏ. డి. లీ. పాల్పడనయ్య = 4. ఓ; పాల్చ్పడనయ్యు = రు; పాల్పడ 

నీవు - ఆ. ద; పాల్పడియున్న = జె; పాల్పడకుండ - ల. స. 4. తీర్చుమమ్మిం 
దర _క. జ. ల; తీర్పవె మమ్మెల్ల -రు. 

. 1. విమోచితుండ - ఇ. ఐ. ల. 2. వగచెదవంతియ = ఉ. బొ. చ. 8. లేదది = 

ఎ; చాలదెట్లనిన _ల. శ, మ. 4. నెందును నేరాజు = కొన్ని (వతులు. ల్, నిళ్చిత్తు- 
కొన్ని [వతులు. 6. వరిలుదురటి = ఉ; వర్తింతురటి = "పెక్కు (పతులు. 

అలి ౮ అ —_ వ 

7, నజ్జనులు = పెక్కు (పతులు. 6. వారు = కొన్ని (పతులు. 0౮. వతికినెడ 

వైనచోట్ల = ఇ. ఊ. ఏ. ల; (వతికిందిరంబు గల్లిన = ఒ. గ. చ. రు, 10. దమ 

తమ -ఉ. జ.ర్వు.ల. 11. మెరయ - సెక్కు [పతులు 18. నీక్తైన - 
"పెక్కు: (పతులు; నీదైన - జ.రు. ల. లి. దీర్చుటయు నర్హ్య = ఇ. ఉ. ఓ. జబ. 

14. వగవ = ఖ. జ; మరుగ = ఆ. ఈ. ఊ. ఎ.త. ద. 15. నాటనుండి = ఓ. 

ఓ. ఘ.జ.ర్ను. 16. చారుదానులైరి = కొన్ని (పతులు. 17నమన్త వస్తు 



హాభారతము శ్రీమదాంధ్ర మ 
నిన్నుం గొలిచియుండుట లేకుం డెనేనియు నింతటి కెలినంబు దీర్చ నేనియు 

వలచే యిది యంతయు £ినూహించి వలవని వగలం బొొగలి!క లెమ్ము 

పురంబునకు నడువుము నామాట వినక నిర్బంధపరుండ వై తేనియు నిన్నే 
మనిీివచ్చు నిందజణము నీపోయిన కోగతిన పోవంగలవారము *ీనీవు 

లోకంబుచేత నగుజాటును *ోజొండెద వింతియ యని కర్టుండు నెప్పిన 

27విని దుర్యోధనుండు వెండియుం [బాయోవవేశంబునందు 28నిశ్వయంబు 

వదల కున్నం గనుంగొని శకుని యి ట్లనియె, 

81. క, కకభునియాడినమాటలు, నిర్ణ యమున కింత యొప్పునే యిస్పలుకుల్ 

' కర్తం౦బులం జొనుపుము దుః, ఖార్జవపారంబు. బొందు మవనీనాథా. 
లం " | 

52. తరలము. 

కడంగి బుద్దిబలంబు"నంద యకంటకంబుగం జేసి యే. 

బుడమిరాజ్యము సర్వముం దగ 2బుచ్చి యిచ్చిన నిమ్ములం 
గుడువ నేరక *దీసోనిచ్చటం గూలం దన్ని ళరీరమున్ 
విడుతుం గా కని నిశ్చయించెద వెబ్టి వై ౩ 6నశేశ్వరా. 

వులు = కొన్ని (పతులు. 18. లేకుండి కేనియు - ల. 19. నం బై నను దీర్చ 
వలదే _'ఉ; సంబు దీర్పనై నను = ల. పెక్కు (పతులు; నంబుదీర్పుదురె = ఓ. క. 
రు. 20. నూహింపక = జొ. చ. ౨1. చేల - చ; నేటికి _ జొ వప రమ్ము = 
చ. 28. నేరు మిందరము - జా. 294. గతింబోవంగల వారము కొన్ని (తులు; గతింబోవుచారము - ల. క. నీవును - ల. కొన్ని (పతులు. 28. బొందంగల / వాడవని = కొన్ని (పతులు. 27. విని _ పెక్కు [పతులలో లేదు. క, కోత 
నిశృయుండై. యున్నం ఇరు నిశ్చయంబుదప్పక' యున్నం ఆ గ? నిళ్ళాయంబు వదలక యున్నం = జొ. ద. ల. - 

త 1. కర్షుండాడిన _ కొన్ని (ప్రతులు. చెక్కు [పతులందు నాల్లుపాదములందును 'ర్న” (ప్రానముగలదు.. ఈ పద్యము. ఊ. [పతిలోలేదు, శ్రి. యప్పలుకుళ్ = ద, ల. 
శిబి, 1. దద్దయు _ శర, నూ, కొన్ని (వతులు; నంబె - ల. ౨, బూని = రు. 8. వీని. క. మఘ. 4. నిళ్ళల...వెట్టీనై తి. న. క. చితి _ కొన్ని పతులు, 6. వెలి _ చెక్కు [వతులు. 

ల 
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896. 
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నీకు వృద్ద సేవే లేకున్కి యిప్పుడు, నాకు. చెల్ల మయ్యె. [బాకటముగ. 
ధి గు 

గోవమును మనోనుతాపంబు. *బొందుచో, ధీరు6 డపుడ *యడప నేరవలచె. 

1ఐజటీకితనము చేమబుటయు *నొబువతనము 

మెత్తయణాటుోను గార్యంబు *నక్తె అంగు 

నేరమియు విషయంబుల6 గూరుటయును 

గలుగుపతికి నుండదు సిరి దొలంగి పోవు. 

“కావున గార్యజ్ఞ ండ వగుము కార్యజ్ఞూనం బెట్ట దనిన. 

కారవనాథ నీకు నుపకారము సేసిరి పాండవేయు ల 

వ్వీరులయందు నెయ్యమును వేడ్క_యు "నాప్సంగ నీ వలీష్టన 

త్మారము సేత యుక్త మగు గాక |పియంపడ నర్హ మెనచొ 

దారుణళోకవహ్ని పరితాపము. బొందుట "యిప్తోధర్ము వే. 

కృతము దలంచి చి తమునC గిల్బిష మంతయు నుజ్జగించి స 

న్మతులం బృథాతనూజుల నమానుషతేజులం బిల్వంబంచి త 

త్పితృధనమైన "రాజ్యము నీష్టముగా . దగ నిమ్ము నీకు నీ 

తిలివలయంబునం బరమకీ ర్హియు. బుణ్యము( గల్లు భూవరా. 

వారలు 'నీతోయబుట్టువు, లీరాజ్యము £2థ్పిక్రు వారు నేకంచై. కాం 

పార(గ నేలుండు దీనం, గొరవకులేోనాథ సౌఖ్య "గౌరవ ముందుకా, 

విని. 

ఫీ. 

96. 

88. 

1. లేకుండుట యిపుడు - ఈ. ఐ. త; లేకుంట యిప్పుడు - కొన్ని (పతులు. 

2. బొందిన - ఉ. క. యడప -ల. స, ళ. చెక్కు (పతులు యుడుప ౬ వా. 

కొన్ని | పతులు, 

1. ఈ పద్యము ఇ. ఏ. (వతులలో లేదు. వి, నెరతనమ్ము = ఈ. ఐ. త; నెబవ 

తనము - యు, స; మటువతనము; చెఅవతనము - వీ. శర. న. ళ; నరవతనము = 

అ. యు; గజబువతనము = ఘః, వ; నెబవుతనము = కసం. ల; నొఅవతనము ఆ నూ, 

8. ను-కొన్ని (పతులు; నవా. కొన్ని[పతులు. 4. నె_త్తెజంగు-ళ. కొన్ని పతులు. 

నొప్పగ నీకఖీష్టవన్తు - ళ; కొన్ని (పతులు. 2. నీకు - కొన్ని ప్రతులు. 

బె ధర్ము వే - "పెక్కు పతులు; ధర్మ మే - వా. కొన్ని పతులు. 

మీ. అ. గ. మఘ. లి. నీవు = ఆ, ఈ. ఐ. త ల. యింపారగ = ఏ. 

4. ముఖ్య = స, ర. రాజ్య - గ. 
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లో 

99. వ, అని శకుని సెప్పుచుండ నగ్గాంధారీనందనుండు నిజ చగణానమువంబునం ఐడీ 

యున్న దు౪౫* నుం (గుచ్చియె శి మూర] ఘా ౫0టు “సిసి. కగ్గ స్వ 

లులం జూచి మీ “గేల నన్ను6 గొగంజీవరు ధల శ్లవరట్టగనభోోగంబుిలందు 

నా కోథిలాషంబు లేదు ప్రై మా పవేశంబునందు గ యుండ నైతి శీ) 

How నొండువిభ్ను ౦బులు సేయక యూగకొ మీవలయు సెడకుం బొం డనిన 

వారలు 'దేవా నీవీధం నిద యయ్యు'నేని మ మెంతుల సౌతవము నీతోడి 

వొంమ కాక యని రంతం గ నులహొగతుండు. ఏక మానలసమీవగతుం డగు 

టంయు ర్నన్న రనాథుండు. సురల సనమ నికుతుంవంలి ఇయ కుచిస్నూ నంబు 

"సీసీ వల్క గీలంబులు ధరియించి mom gM మ శు చిగంలు అగు 

కరణీయంబులు. నిర్వ_ర్రించి వివి క్ర ిదేళంబునంగు దుల _స్థరోణంబున 
అల ih 

సాసీనుంణి వార్నీ యతుంః గేం 
త ॥ Oh non 

శీ), ల సన మనున వా హ్యేం దియక, గగనము We వగల ఏడిచి వుహితసమాధి 

1 కన మదళ నుంజి సివాశ, నమకం టి నేయిరగు చున్న గీవముపో లెకా, 
Wher . 

(వొయోావవిన్లుం సైనో దుల్ఫోధమని గృత్యు పొతన పం గొలివోవ్రటీ ఎఎ సే 

సం. శీ ఏలీ. 18 

41. సీ, 'ఆగమయమున ము న్నమ రేం దవిణితు లై యహిలోగ॥ ఐ:లనున్న 
తుసుర నరులు 

ధృతరాష్ట్ర )నందను తెగున యేెటింగి యానీ పక ఈయ నీకి వగచి 

Eo IPERS LRAT prea PYAR REE అటుల tet a PREITY nh టంలో టా perp నభాట్రాలా 9 HPht yy THEE Pee EhEerIe TORY PLP pot ముల 

#9, 1, మూర్చి షా పెక్కు. (పతులు, వ యందు నాగునఖీ ఎ య (పతులు, 
వీ మీరింగో నన్ను - అ. కొ, గు. ద; మీరింకనాగు జ అ శీ, సరము 

(పతులు; "జేరుచారము = కొన్ని (సతులు. ఏ, బవాఖభూనా = కొన్ని (గోతులు, 
6. గమన “న్ముఖుం (2 “0 LHD _ ఉ. ఒం Mp గుం జః 

ఉ, ద. రీ, లాజీనంబులు = కొన్ని (వతులు, ఏ, నమంచిత గరణీంరుంబులు = ల, 

10. [వచేళంబున = కొన్ని [వతులు. 

40), 1. [కమదర్శియెై నివాత = ఓ. శో; [క మవళుండ య్యెని వాత ఆగు శం (గమనళు 
డగుచు ౬ ల. ఏ, 

41. 1. ఆ నమయంబున నమ శేం[ద = “పెక్కు (పతులు. 
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2యాతనిం బిలిపింప నప్పుడు శుక్రాదు లైన భూపురీనమూవాములచేత 

*వేల్చి వెట్టించిన వేగంబ యొకీకృత్య వెలువడి ఖీషణవికృతమూ రి 

. యేమిీపనులు గలి” చెటి(గింపు( డనిన వా, రిచటి కిపుడు కౌరవేం[దు ననఘు 

నుజ్జ్వలాంగు నాసుయోధనుం దెమ్ము పా, యోప వేశ*వృ త్తి నున్న వాని. 

అని పనిచినం కేగృత్యయు నాకణంబ చని | పాయోపహాివిష్టుం డై యున్న 

దుర్యోధను |గుచ్చియె త్తికొని రసాతలంబునకుం దెచ్చి దై_త్యులోకు సమ 

ర్పించినం |బీతుకై వారు వానిం్ గాంగిలించికొని కుశలం బడిగి యిట్టిని 

రయ్యా నీవు శూరుండవు శూరజనీరకితుండవు భరత"కులోద్వహుంీడ 

విట్టిసాహనం బేల చేసితివి మజియాత శ ఘాతకునకు లోకంబున నిందయు 

కంానతంయయు దుర్గతియుం (బాపించు లోకవిరుద్దంబు లై 11మూలఘాతంబు 

లైన కార్య ంబులయందు నీయట్టిబుద్దిమంతులు (వవ ర్తిల్లుదుర యట్లుగావున 

12నీ వఖలధర్మార్గయళోభోగినాశం బై న యీదుర్విచారంబు 1కలిడ్రువుము 

15ధె రరంబును (బతాపంబును 16చ్రాటింపుము శ తుజనభంజనంబు సేయుము 

నీవు మనుష్య మా (తుండవు గావు 17నీపూర్వజ న్న పకారంబు నెప్పెద 

మాక రె ంపుము. 

42. 

౨. యంత బెల్బన చని యప్పుడు - ఆ; యాతని బిలిపింపనని యప్ప్ర-కొన్ని పతులు. 

లి, సమూవాంబువేత - ల. కొన్ని (పతులు. 4. వేళిమి వెట్టి-పవేగంబ = వీ. మ; 

వేలిమి వెట్టించి చేగంబ వేల్యంగ నొకక్ళత్య వెలువడి విక్భగమూర్తి - అని కొన్ని 

(పతులందుంగలదు. కానీయతినియమభ 0౦గ ము, ర్. క్తి = పెక్కు (పతులు. 

ఇచ్చటమూలమున కృత్య అని యేకలదు. కృత్యా సముత్చిశా రాజన్ కింకరో మీతి 

చా (బవీత్. పి. పి. ఎస్. (వతి. ఆ“ణ్యపర్వ పుట. 1౨99. 6. పంపుగలదు = బె; 

వనులుగలి ౧ ఇ. 7 బుద్ది = ఇ. ప్; వృత్తి - పెక్కు (పతులు; మందు - 

ఓ, ఘ. ల. నమున = వా. కొన్ని (పతులు. 

1. గృత్తి - పెక్కు (పతులు. ౨. విష్టుండైన - కొన్ని ప్రతులు; వేశనిష్టుండై 

యున్న - అ.యు. ద. లి. పాతాళంబునకుం - ఓ. రు. ట. 4 కొప్పించినం- 

పీ. శ, పష; కప్పగించినం = ఓ. లీ, గౌగలించుకొని - కొన్ని (పతులు. రి. రకు 

కుండవు - ల. స; సేవితుండవు = వీ. 7. కులోద్భవుండ = స. చెక్కు [పతులు 

8. డవునీవిట్టి - కొన్ని (పతులు. 9. చేసెదవాత్మ - ఈ. ఐ.త. శ. వష. 10. ఘాత 

కుండు లోకనిండయు దుర్గతియు - పెక్కు పతులు. 11. మూలఘాతంబులై - 

ఆ. ఇ. జి (పతులలో లేదు. 12. నిఖల = సెక్కు (పతులు. 18. నాశకం జై న- 

ఇ. ల; నాశనంబై న - ఊ. ద; విరహితంబైన = అ. ఓ. ర. 14 మానుము - 

15. వ రంబును = శ; థై ర్యంబును బరా[కమంబును - ఇ. ఉ. ఏ, ల. 16. కాలిం 

పుము = ద. (T. నీపూర్య్ణ (పకారంబు = ఈ. ఐ. త; నీజన్మ|పకారంబు = గ, 
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45. 

46. 
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| uu) 

. వము తపంబునేసి పరమేశ్వరు నీశ్వరు బార్య తీమనః 

కాముకు6 గామవై రి నవికారుం బురాంతకుం (వీతుం జేసినం 

గామితేదాయి మొనశితికంఠుండు నిన్ను శేసృజించి యిచ్చెను 
దామదయావిధేయు(డు ముదంబున మాకు నధీశ్వరుండుగన్. 

నీ దగు వూర్వచేపాము వినిర్భలవ|జశిలావిశేవనం 

పాదిత మ న్త్రశళ(న్ర్రపరిపాటన భేద్యముగాదు 2నిత్యనిః 

ఖీదము పుష్పకోమలము. ఖేచరభూచరకామినీమనో 

తేహ్హాదన మిట్లుగా నభవుం డర్చి నొనర్చె నుమానమేతుండై. 

. నీవు ధరి| తి( బుట్టుటయు కీకునహాయము సేయ(గోరి నా 

నావిధ దై త్యదావవగణంబులు రాజకులంబులందు స 

కిద్భావన నుద్భవించెం బటుబాహులు దివ్యమహో(స్త్రకోవిదుల్ 

శ దావితవ్వైరు లుర్వి భగద_త్త్పురస్సరు లై న వీరులై, 

. భీష్మ దోణ "క్ళ పాదులు గొందలు దేవాంశనంభవు లై నను దదీయభా 

వంబులు రాక్షసా వేశంబు *నొంచెడు కీదానం జేసి *వారు నిర్ణయులై విమూ 
ఢులుంబో ల నన్యోన్య పరుష౦బులు వలుకుచు నలుక మిగులం బుతపౌత 

మిత్త | భాతృళిమ్యగురుబాలవృద్దజన భేదంబులు విచారింపక నమరంబు సేసి 

దివ్యంబులు మానుషంబులు నైన వివ్ ధా(స్త్రుశ(న్ర్రుంబులం బాండవపక్ష 

49. 

44. 

శీర్, 

46, 

1. చాత = కొన్ని (పతులు. ఏ, కరకంరుండు ఎల. లి. నృజించెందొల్లి = కొన్ని 
౧m 

(పతులు; సృజిం చె-దాన = కొన్ని (వతులు, 

1. పాతన = న. ళ. సెక్కు [వతులు. లి, నిర్మనః = ఈ. ఐ. త, లీ, వ్లోదన 

మట్లుగా = ఓ. క. జ. న. ల; వాదకమటుగా = వీ. వ; వోదముగాగ నిటభవు -ఉ; 
౧ ౧m రు ౧ య . 

వోదమునిటుగా = మఘ, చ. 
౧m య 

1. నవోయత - చెక్కు (పతులు. ల. నందు - సెక్కు (పతులు. శి. చ్భావులు- 
ఎ. ల. 4. ధాపిత - అ. స. 5. వురోగము - ఇ. వ.ల. 6. లున్ = అ. గ.ల. 

1. కృపాళ్వ శామలు గొందరు = కొన్ని (వతులు; కృపాదులై న వీరులుం గొందరు - 

ల. ౨2. నొంబెదరు ఇ. ఏ.జౌ.ద, తి. చాననచేసి - ల. కొన్ని (పతులు. 

ఉ. వారు. ...నమరంబునేసి _ ఈ. ఐ. తి. [పతులలోలేదు. ల్. శివ బాల వృద్ద 

am, 
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క్షుయంబు గావింపంగలవారు పాండవులు బంధున్నే హంబు విడిచి తెగువకుం 

జొచ్చి నీచేత నిహాతు లగుదురు నీమనంబున కొకీభత్సు వలని భయంబు 

గొంత గలదు దానినెటింగి *నేమునుం దగునుపాయంబు దలంచితి మది 

యొట్లనినం గృష్టుచేతం జచ్చిన నరకాసురునంశంబు గర్టు నా వేేశింపంగల 
యది తత్కారణంబునం కిగృష్ల్టార్దునులతోడ ఓేబద్దవై రుండై యవ్వీరుండు 
నిజదివ్యా(స్త్రంబులం పోగృష్టుల నిద్దజ నిరహించు నివ్విధం బెజింగి 
యిందుండు పాండవ పేరక్ష ణార్గంబు వచ్చి కర్టుకవచకుండలంబులు గపట 

రూపంబున నవహారింపంగలవా6డు మటియును, 

47. క. ఊరి సంశ _ప్పకు లనంగా, శతలక్షనహా ససంఖ్య 1జనియించిరి ద 

ర్పితు*లై దనుజులు దద్భల, తతిచే సమరమున నిందతనయుండు సిక్కున్ . 

486. తరలము. 

నివాతకంటక మైన యిద్దరణీతలం బఖిలంబు నీ 
మహితశాననగోచరం బగు మానవేంద "| పనన్న తా 
మహిమ నొందుము నీవి కేవవు మాకూోనందబకుం గురూ. 

ద్వవా *విషాదము వెంద( బాడియె డై త్యపకభయంబు గన్. 

49. మ. చను మిం కొండుదలంపు మాను మని యాశ్వాసించి వానిం బునః 

పునరాలింగన మాచరించి యెలమిం బూజించి డై తో త్తముల్ 
1జననాథో త్తమ వీడుకొల్సిరి తచాజ్ఞ్ఞం చేసి యాకృత్యయు౯ 

మును దాం దెచ్చిన *చోటం జెన్లై నధిపు౯ *మోదంబు సంధిల్లంగన్. 

భేదంబులు = పెక్కు (పతులు, 8. నేయంగల = కొన్ని (ప్రతులు. 7. లును ల. 
కొన్ని (పతులు. 8. వివ్వచ్చువలని - ల. 9. యేము - పెక్కు (పతులు. 

10. దగిన యుపాయంబు = గ. జ. అ. 11. శించియున్నయది - జా, 12. కృష్ణా 

ర్దునుల. ..... రూపంబున _ ఊ |పతిలోలేదు. 18. (పవృద్ద - కొన్ని పతులు. 
14. గృష్లార్జునుల నిద్దర = 9. ఏ.లు గృమ్షల నిర్లహించు = 6, ఈ, ఎ. ఐ. త. 

15. గీటడంచు-ఘ. 16. రతణార్గియై కర్లు-కొన్ని (పతులు; రకణార్దంజై కర్లు - 
అజా ౯౩ అ = ౯౪౩ 

కొన్ని (పతులు. 

47. క్షే, జన్నించిరి = టి. లి లగు ల. లి, నీల్లున్ = చ. 

48. 1. (పసిద్ధతా-జ, స. 2. తెప్పవు-ల. పెక్కు పతులు. కీ. నిందణకుం-ళ. పెక్కు. 

(ప్రతులు. 4. విషాదము నీకు_న. చెక్కు. (పతులు; వివాదము నొంద( జాడియె-న. 

49. 1. జననాథో త్తము = అ. ళ, బి, కృ_్తియున్ = పెక్కు (పతులు. లి. చోన 

బెట్ట = ల, చ. స. 4, గోపంబు వ ఘు. 
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గో 

50. ఉ. అంత సుయోధనుండు వ్యాదయంబున విస్మయ మంది యంతవృ 

ర్ [. 

దీకి. 

ర్4, 

త్తాంతము స్వవ్నవృ _త్తముకియు దలపోసి నిజంబ కాగ న 

త్యంతము *నిశ్చయించుచు( బృథానుతులకా సమరంబులోన ని 
రింతున కాక యంచు కీవికసిలై *దురాశయభగ్న బుది యే. బై వలి G0 రా 

. విను జనమేజయ *పౌరవ, జనవిభు. డబ్భంగి రాతి 2 రితం బగు న 

ద్దనుజనమాథాషణ మె, వ్వనికిని నెటింగింప కుండువా. డయ్యె మదిన్. 

. అంతం [బభాతం బగుటయు రాభేయుండు సుయోధను పాలికిం!జని * హేతు 
మచద్వాక౧ంబుల నతని కి ట్లనియె, వీ గ్ 

. చచ్చినవిమ్మటం "గడిందిశ తుల నోర్వంగ వచ్చునే శుభం 
బిచ్చునె చావు లెందును నశేశ్వర యాజడి చత్తు నంట చా 
మెచ్చగు శయ్య “యేరికిని *మేనికి జీవము గల్లుచోన పెం 
పచ్చుగ సిద్ధిం బొందు విజయార్థీనుఖంబులు మ _ర్హ్యకోటికిన్. 

. కావున శోకదై న్యములకాలము గా దిది లెమ్ము వికమ 

* శ్రీ విలసిల్లు మంచు. కిగురుసింహుని సింహూసమానుం కి జారుళ 
య్యాపోవశాంగు నంగపతి 5ీయాదటం చా నిరుగేల [గుచ్చి నం 
భావన నెత్తుచుం [బణయభాషల వెండియు వాని కిట్టనున్ . | 

50. 

51. 

వలి, 

లె, 

ర4. 

2 

1, సంతసమంది = చ, ల విళ్వసింపుచు = ఇ. ఏ. ల. లి. విలసిల్లు = టొ, ల. 

4. దురాగవాభుగ్న = చ; దురాశయబద్ద = ఈ. ఐ. త; దూరాశనుభగ్న - జొ. 
గ; దుఠాసదభగ్నబుద్దియె - తి (0; దురాశనభగ్న - అ. ద. 

1, కౌరవ ౬ వెక్కు[పతులు. 2, చరిత మైనయ - కొన్ని పకులు. 

1. జనుదెంచి.ల. 2, హితమధుర = కొన్ని (పతులు; రవాన్యంబున హేతుదృష్టాంత 
వాక్యంబుల యూ కొన్ని పతులు; హిత వాక్యంబుల లు కొన్ని ప్రతులు. 

1. గదిసి - ఊ; గడగి రు; గడిమి _- ల. 2, యెవ్వరికి _ న. కొన్ని (పతులు. 
రి. మేదిని-గ. 4. చోటంబెం=-ల కొన్ని (పతులు. శ్. వృద్ది-ఘ. 6. ముళలెంతయు-గ. 

1. (శీవిలసిలునంచు = ఐ. ల. వీ; (శీ ,విలసిలునటు - గ. ౨. నప _ కొన్ని గోల (ణా లి 
(పతులు. లి. ధీరు = ఉ; జేరి _.కొన్ని (పతులు. 4, వశాత్ము _ ఈ. ఊ. ఎ. 
ఐత. ర. యాదటతో నిడుగేల = స; యాదటతో నిరుగేల - ల. కొన్ని (పతులు; 
నారటవోనిడుకేల = ఊ. 



55, 

56. 

ర్. 

56. 

59. 
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క. మది నర్హును+ జూచి భయం, బొదవినయది నీకు వానిను| గరణమునం 

*బదునాలవిీయే.డు జయిం, చెద నాయుధీిమంటి (పతిన చేసితి నధిపా. 

న్ దుర్వోధనుండు (వాయోవనవోళము యాని కోరిఫ్రలంబునవ(ల భోవ్రుథ ఎఎ 

1అనవుడు. ద(తృతిజ్ష యు సురారుల వాక్యములుం దలంచి య 

జ్ఞనపతి గాఢనిశృయీవళంవదు. డై శయనంబు డిగ్గిచ ' 

య్యన( బయనంబు సేయు. డని యప్పడమాత్యులల్బంచి యిమ్ములన్ 

దినముఖీక్ళత్యముల్ "నలిపి శదీపితు(డై వెడలెం | బియంబుతోన్ 

॥ అయ్యవసరంబున. 

. రయవిచలత్తురంగమతరంగములన్ మదనాగన్నక సం 
చయములC( *జంచలచ్చటులనై నికమత్స్యములక 2ముపళోన్నతం 

బయి కురురాజచం[దునుదయంబున దద్దయు కిటాం7గెం *బస్సుర 

దృయదమనోవార| పకట భంగుల ర్దద్చుల వార్చి కయుద్దతిన్ . 

. *వామరపుండరీకవిలత్సితీచారుపతాకలం గురు 
(గామణి యాత నెంతయును గాంతి వహించె నభంబు *శారదో 

ర్ర్. 

56. 

53. 

59. 

1. బదినాలవ = అ; బదునాల్ల వ = ఈ. పం ఐ. త. లి యేట ఘు. లి. మంది = 

కొన్ని పతులు. 4. చేసెద _ కొన్ని | పతులు. 

1. అనుటయు _ అ. 2. యమరారుల - ఊఉ; యునునాసుర = ఇ. ఏ. లీ. వశా 

స్పదుడై . ఊ. 4. యప్పుడు మంతుల = ఊం. 5, బంపి = కొన్ని (వతులు; 

బుచ్చి -ర్లు. 6. కార్యముల్ వీ. వష. 7. నడపి = కొన్ని (పతులు; నిలి పె. 

క, 6. దీపితుండై -ల.స.ళ. చెక్కు [పతులు ధీరతతో _- చా. కొన్ని 

(వతులు. 9. నన్ _ ఆ. ఏ. ఐ. త. ల. 

1. సంచలచ్చ్చటుల=ద. &, మవోర్షవం=ఇ. ఉ. ఏ.కి. లె. నొప్పెంజఉ. 4. విస్ఫుర - 

ఓ. ఘ.చ.ల. రీ. దద్భృటవార్టి _ ల. వా. వీ. శ; దద్భల = సెక్కు పతులు. 

6. యున్నతిన్ -యు. 

1. ఈపద్యము. గం [వతిలో లేదు. 9. చారు వశాకలం = జ. రు. ట, సన; కేతు 

పతాకలం = వా. కొన్ని పతులు, లి, యాత నెంతయును ర వీ; యాత 
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60. 

61. 

(శ్రీమడాంధ మహాభారతము 
wy 

ధామమరాళమండలీసితస్సుట పద శ్రోవనీపరిస్సుర 
యట 

తామరసాక”రంబున విధంబున *ీభూచర నే తపర్వమె. 

ఇట్లు దుర్యోధనుండు గర్భ సౌబలస మేతుం డ్రై దు ౪ానసాద్యనుజగణంబునుం 
“య థ్రీ ౯ ర 

దక్కిన *జయమాత్యులుం గొలువ. క జెలువు మిగులం జని కరపురంబు (వచే 

కించి సముచితోవ్యాపారంబుల నుండు నంత నొక్కునాండు మం తిజనపరి 

"వేపితుం జె యున్న రాజునకు భిష్ముం డీ ట్టనీ యె, 
ల యా ) 

. హితులై పెద్దలు బుద్దినెప్పంగం [గియాహీనుండవై తోచి పో 

యుతి దుష్టాళ్ములం సడి దానికి ఫలం జెట్లయ్యెనో చూచితే 

గతవిద్వేషుండు ధర్మీనందను:డు గల్లంబట్టి “యసప్పాట దు 

ర్లతికిం శదప్పితి గాక చిక్కితి గదా గంధర్వుచే నాజిలోన్. 

62. ఉ. నీవును దమ్ముులున్ *స ేసత్రులు “నెయ్యురు 3 వె రులచే గృహీతులై. 

"పోవ(గ బాటిపోయెం గడీబొల్లందనంబున సూతపుత్రు, ( డీ 

*కావరు. గష్ట చిత్తు నధికంబుగ నమ్ముదు నీవు ఫీని ఛా 

హోవిభవంబు గయ్యమున నక్కడ( జూచితె కన్ను లారంగన్, 

60. 

61, 

రబ. 

'యెంతయును = చా. పెక్కు (పతులు, ఈ పొఠమున క ర్త ఖవదము అస్పష్ట మైనది, 

4, చామరోచద్దామ'. ఊఉ. ర్. సితస్మిత అ, ఓ మఘ; సీ ఆాంబుజకోక నదద్యుతి 

స్ఫుర - ఎ. 6. పటీర విస్ఫుర - ఆ. 7, రోజ వ్రలసిధంబున జో; రంబను 
వినంబున = ఆ. చ,జ. రి. భూవర _ కొన్ని (పతులు; భూటన భు; భూనుర = చ. 

l. వర్గంబునుం దక్కిన = ఉ. వి, యమాత్యులుంగొలువ = అ పెక్కు (పతులు; 

యమాత్యగణంబులుంగొలువ ౬ చా, లి ఫేరీవణ వాదితూర్యుంబులు "సెిలంగ 
గ సేసి కరిపురంబు - గ, 4, వ్యవవహోరంబు ~ ఏ! వశారం = కో; (ప్రకార వ్యాపా 

రం -ఘ,ర్వ్ము. ల. నుండెనంత - ల. "పెక్కు (పతులు; నున్నంత = ఆ. ఎ. 
6. యాకురురాజునకు = ఎ. ఓ. ఛు, రు. ల; యాళాబనరు _ కొన్ని (ప్రతులు. 
1. జెప్పిన -గ. లి, నూనుడట - జి; నూనుడును గ, లి. యిప్పాట - అ. 

ఇ. ఉ. ల,సం,ళ,. 4, దక్కితి _ 

1. సుతులు _ళ, చిక్కు (పతులు. ది, నెయ్యులు = = పెక్కు (పతులు, ప్, బొల్టు- 

కొన్ని (పతులు, 4. కావలు = పెక్కు (సతులు; కావలమైన కష్టు = జరు, ఓ. స. 



ఆర ణ్యపర్వము _ షష్టాశ్వానము 

ఉలి. ఓ, ఆయతబాహు లు| గబలు లార్యులు పార్టులు వారి భూరి శా 

ిర్యాయుధనై_ పుణ। కియలయందు. బదా అవపాలు. బోలం డీ 

వాయపుర జ్జులా. డధిప వారలచందము వీనిచందమున్ 

నీయెడ నిక్కమై తెలిసెనే ఖచశేం[దుల పోరిలోపలన్. 

64. క. కులమును సిరియును జెటుపక, యలఘుస్థితి నింకనై.న నప్పాండవులం 
గలసి మనవయ్య దగు, *వలుకు వినగదయ్య హితము పథ్యము మమ్మీ. ' 

65. వ. అనిన భీష్మువచనంబులోదెస ననాదరంబు చేసి దుర|ోధనుండు గర్జసౌబలులం 
జూచి నవ్వుచు వారలుం దమ్ములుం దోడన చన నక్కడ వాని చనియె 

ఫీష్కుంిడును లబ్జితుండై_ నిజగృవాంబున కరి? నంత గార వేశ్వరుండు 
(గమ్మలి 'యొప్పటిచోటికిం జనుదెంచి మం[తులతోడ మంతనం బుండి మన 

కెయ్యది కర్తవ్యం జెయ్యది సేసిన చేజోలాభంబు లగు నని యడిగినం 

గర్జండు 'దేవాోనీకింక నేవిచారమ్ములు నేల నిష్కంటకంై న యీప్ఫథివి 

సకలంబునుం చాలించుచు మహేందమహిమతోడ నఖిలసుఖంబులు ననుళ 

వింతు గా కనినం |బీతుం డై యతండు వాని కి ట్లనియె. 

66. క, నీయట్టి వీరవరుండు న, వోయుం డబ వడయరాని !'యడియుం గలదే 

ధీయుత నా కెయ్యదియును, జాయక విను మింక నొక్క పని 'చెల్లముగన్ . 

౪. ౩కే, ధర శ్రజాండు రాజనూయంబు బేర్మింజేసి 

నంతనుండియు నమ్మహి తా ధ్వే1రమున 

యందభి పాయమై 2యుండు నొంద నాకు 

నమ్మఖంబు "సేయింపవే యనఘ నన్ను. 

68. వ. అనినం గర్దుండు గౌరవపతి కి ట్లనియె. 

ఈఏ. {, శార్యధై. ర్యాయుధ = అం ©, బి రాకయత వా శః, "శా రు 

ఈడీ. ' 1. మటినా _ఎన. 2. పలుకులు విన నీకు నిజము (హితము-న; పలుకులు విననీకు 

. నిజము పథ్యము నుమ్మీ - ల; పలుకులు వినవయ్యా - కొన్ని (వతులు. 

65. 1. యెడ -_ ఈ. త. ల. వీ. శ. 2&2. డును నిజనివానంబునకుం జని య ౬. అ, 

8. నంత _ ెక్కు |వతులలో లేదు. ఈ. యింకచే - వెక్కు (పతులు. 

66. 1, యవియుం గలవే = లె. ర. 

ఆ“. 1. రంబునం దఖి[పాయ - చెక్కు (పతులు. బె, యున్నదట్టుగాన = న్య 
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70. 

71. 

79, 

78, 

ర్, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లీ 

అగు6 గాక యేమి యిప్పుడు, జగథిం గలీన్భపతు లెల్ల జగవర నీ కి 

ముగ వళవర్పుల కావున దగ నుద్యోగింపు 2ినిస్బడు త త్కుతువిధికిజా, 

రాజుల బిల్వం బంపుము *ధరాసురసంఘము నామనింసు "పే 

రోజ నుదా_త్తయజ్ఞ గృహయూపతతుల్ సమకట్టం బంపు వి 

[భా జితభత్య భో జ్యవిధిభవ్యప దాగ్జ ము లానయింపు మ 

_ వ్యాజవిభూతిమై నమరనల్ల భుచాడ్పున౦ జేయు జన్నముళా. 

. అనిన ేసంతోసిల్లి కురుపతి యప్పుడ పురోహితునిం నిగిపించి కీరాజనూయ 

య ౦బు సంపూర్ణ దతిణంబుగా6 "వేయవలయు ద|త్ప రమోగనిశేవంబులకు 

మీరు సాలియుండునది యనినం బురోహితుండు దగిన విద్వజ్ఞనంబులతోడ 

విచారించి దుర్యోధనున కి ట్టసియె. 

చ. జనవర నీకు. బాండవులు శ (తులు గొనున వారి నొబి నో 

ర్చిన మణి కాక నున్న యిటు "సీయంగ శర్యమె రావనూయమున్ 

లే, 

వినుము దగంగ నివ ప్పటికి వేల్ొక* యట్టి ము "సీయు మిమ్ములం 

బనుపుము త బ్రియావివిధభంగులకుం 'దగుచా) వేగమె 

'రాజ!నసూయంబునట్టి వ రాజవర్య, వైైష్టవం బను యాగంబు వాసుదేవు( 

డిమ్ముఖము సేసె దొల్లి యశీష్టోమిదిల య, చేయు నిక్విఘ్న ముగ నిది "సెల్లు నీకు. 

అనిన నిది వోలునని య, స్టననాథు;డు సూగతనయసౌబలులు [పియం 

బున ననుమతింప నభిమత, వినుతాధ్వరసం ప యోగవిహితోద్యముం డై. 

1. రాజులెల్ల = అ. రు. ల. 2. మీవు - కొన్ని (వతులు; మివుడ = ఆ, ఓ, త. ద, ల. 

1. ధరామరసంఘము = కొన్ని (ప్రతులు. 2. ముద్భా)ిజిత ౬ చెక్కు (ప్రతులు, 

1. సంత సిల్లి = 'విష్కూ (పతులు, ల, రాజనూంరుంబ) = కొన్ని (పతులు; రొజు 

సూయమవోధ్వరంబు-కొన్ని (పతులు. కీ. యుండుడనిన-భా; యుండుదురనిన = గ. 

1. వారినాజి = పెక్కు (పతులు; నీవు వారినోర్సిన . వా. కొన్ని (పతులు. 

2. జన్నము  జొ.ర్ను. శి. మెన్ అల, 

1. సూయమువంటిదే _ ఉ. 2. మదియ కొన్ని (పతులు, శీ. నది = "పెక్కు పతులు. 

!. నది _ కొన్ని (పతులు, 



ఆరణ్యపర్వము __ షష్టాశ్వాసము ఖ్ 

"వ్. క తన యుద్యోగము జననీ, జనకులకును (దోణవిదుర శాంతనవకృపా 

ది నిఖలమా న్యజనమ్ముల, కును దగ నెజింగించి భరతకుంజరు.6 డెలమిర్. 

వ దుర్వోధనుండు పవనం దిన యజింథు సేయుట == 
ED చ్ 

సం. . 242-1 

16. వ, వారిచేత ననుజ్ఞాతుం డయి నగరసమీపంబున నొక్కువుణ్యస్థలంబునం దఖల 

యజ్ఞ గృవాంబులు నతిరమణీయంబులుగా. జేయ్తుంచి యజ్ఞ్లోపక రణంబులును 

సమ_న్తవస్తువిశేషంబులును సమకట్ట నియోగించి శుభోదినంబునం బరమ 

(బాహ్మణసహాయుం డె నియత దీజాళశోభనంబు వహించె నంత. 

"77. ఆ. అఖిలదేశవామ లై న రాజులను బ, వితచరితు లైన విపవరుల 

నర్భి( విలువ దూత లరిగిరి కారవే, శ్వరుని యాజ్ఞ (జేసి సమ్మదమున. 

"78. వ. అం దొక్క దూతం బిలిచి దుళ్ళాసనుండు నీవు చై ్రతవనంబునకుం జని 

పాండవులను దదాళమ వాసు లయిన భూమరులను గారవేశ్వరు నధ్వరం 

బునకుం బిలువు మని వనిచిన వాండునుేంజని ధర్మరాజుం గని యి ట్లనియె. 

"79, &, వీరుడు గారవుండు నిజవి|క మలబ్దసమున్న తార్భ సం 

భారములల౯ా మవోధ్వర మపారబలుం డొనరించుచుండి పెం 

పొార6ంగ నిన్నుC దమ్ముల మహాద్విజులం విలువనంగం బంచె ధా 

తీిరమకోశ నెమ్మి. జనుచెమ్ము తదధ్వరముం గనుంగొనన్. 

80. వ. అనిన కేధర్మజుండు వాని కిట్లనియె. 

76. 1. ముహూ ర్తంబునం - ఉ. ౨. నియత ౬ ళ. పెక్కు |వతుఅం 

జట 1. భూవతుల = ఆ. 

జా. 1. నత్తిత్వరితగతిం జని గ, ల. 

79. 1. గౌరవేశ్వరుడు విక్రమ -క. గ.ల. మే, రమణీశ - కొన్ని [వతులు. 

80. 1. ధర్మనందనుండు మందస్మితుండై వాని - భు. ల; ధర్మతనయుండు మంద స్మి తాన 

నుండ వాని జా గ, ప్రీ, శే ష్. శ 
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81. చ. అనఘు(డు ధా_ర్తరాష్ట్ర డు మహోాధ్వరకర్మధురిణు( డయ్యె నా 

విని (ప్రియ మందె( జిత్తము పవితిత మయ్యె గులంబు కవింశు యె 

నను దగ *మేము వూనిన-ఘనం బగు శవూనికి దీర్చ *-్రవ్విధం 
బున నట రోీనొడంబడము భూవరుతో నిది సెప్పు మేర్చడళ౯ా. 

82. వ. అనియె నప్పుడు భఖీమసేనుంీడాదూతం జూచి యోరి వినుము వదుమూ+ 
డగునేంటి. కడపట. బాండవా[గజుండు ది ్తం కీగు శసా స్ర్రా(న్రుదవా 

_' నంబునందు ధా _ర్తరాష్ట్ర్శోసు సుతశతకంబులు బశుకవరించి 'వేల్చి 6రస శ్ర౦టు 
[౨ నసేయుటకు నై వచ్చుంగాని యంచా(కం జనుదెంచుట గలుగ దని యా 

ee దుర్యోధను నెదురినవాయోడక చెప్పు మనిన వాండును కిస్సగిడ్రి చని 
ధర్మనందను [పియవచనంబులను వృకోదరూోనిష్టురోకు లను ధా_ర్హరాష్ట్రఏల 
ఇెటీంగించెం దదనంతరంబ. 

88, క. చనుదెంచిరి !కౌరవుశా, ననమున *ధరణి(గల కినిఖలజనోపతులును న 
న్యునులును నమ _న్తజనులును, ఘనభుజు జన్నంబు6 జూడం గరిపురమునకున్ , 

84. వ, వారి కెల్లను దగిన సత్కారంబులు సేయను బాతదానంబులు గావింపను 

. ధృతరాష్ట్ర౦ండు విదురుంిబనిచె నివ్విధంబునం (బసిద్దదడిణాన్వితం భై 

వభూతాన్నకిపానసంతర్చిత సకలజ నం బె యభఖిమతాంబరాభరణ పరి 

*పూజితభూసుర( ప్రకరం బై యథాకాలనిహితకర్మకలాపం బై “యథా 
చా ' 

B ఇ 6 ఇ అగ శాస్త్రయం బై వై_ప్పవయాగంబు నిర్విఘ్న ంబు గం బరిసమా పం బగుటయు. 

81. __ 1.నింకనైనను - ఓ. ఘ. అ; నిట్టిడైనను - ఆ. 2. నేము - 'వెక్కు (పతులు, 
శీ వూనిక = చ. ర్వు. అ. శ. 4. కివ్విధం - గ. ల. 5. నటు = కొన్ని [వతులు. 

6. నొడంబడుదు = కొన్ని (పతులు. 

రడ. . [. డు = పెక్కు (పతులు. 2. మూడవయేటికడపట - కొన్ని (పతులు. 8. బైన 
చెక్కు (పతులు. 4. పశుశతంబుంబశువరించి _ = వెక్కు (పతులు. ర్, వధించి = కొన్ని 

(పతులు 6. నరస[తంబు = పెక్కు పతులు. 7. నావచనంబుగా -కోొన్ని (పతులు, 

8. మగుడి-"పెక్కు (పళులు. 9g, నిష్టుర వచంనబులును.డొ; నిష్టురంబులను-ద,. 

83, 1. కారవశాననమున = న. కొన్ని (పతులు. వ ధరలోనగల్లు = ఉ. కి. యఖల = 

ల. కొన్ని |పతులు; నకల = వీ, స. 4. వరులు = కొన్ని (ప్రతులు. 

శ... 1. వారలకెల్సం = ఈ. త. 2, బంచె-బ ఓ.గ. ల. లీ. చాన కొన్ని పతులు. 
ఓ. పూరిత _ కొన్ని (పతులు. 5. యథాశానన్హ్రం బై =ల.వీ. 6. ననమాప్తం = 

కొన్ని పతులు. 



85. 

46. 

87. 

88. 

89. 

90. 

ఆరణ్య పర్వము  షష్టాశ్వాసము 400 

. అవభృథళోభితు. డ్రై కా, రవముఖ్యుండు భూరికనకీరత్నతతుల భూ 

దివిజుల( బూజించి నృపుల, వివిధవిధుల సత్కరించి వీడాలి పెం కిదగన్. 

. అట్టియెడ శేనధ్వరోత్సవాగతు లైన జను లనేకులు ధృతిరాష్ట్ర)నందను 

సమ్ముఖంబున కిని ట్లనిరి, 

. జనపతు లెవ్వరు నివ్విధ, మున నిగ్విఘ్న ముగ నఖలభూజనస మ్మో 

దనముగం *జేసిళె సనత్కతు, వనఘ భవత్పుణ్యమహిమ 2 లాళ్ళర్య మిలన్ . 

. సారోచారవిభూతిమై మును హారిశ్చం[దుం డొనశ్చెం *|గియా 

పారీణుం డయి రాజసూయ మది నెప్పన్ వింటి మయ్యజ్ఞ్ఞ ముం 

"గౌరవోస్ట_త్తము. డైన ధర్మసుతుండుం గావింసగా6 గంటి మే 

మారెండున్ సరిగావు నీమఖముతో నత్యున్నతిన్ భూవరా. 

. జన్న మొనర్చియ 1, దే కీజగ దావ ర్తకీ ర్తి దీపితులై య 

వ్యాజసురలోక సుఖముల, |భాజిల్లీరి రఘు యయాతి 3ిభరతాదినృపుల్. 

బని నుతింవంగ మణీయును కినంద కొంద, అయ్యూ ధిస్టిరు 

రాజనూయంబు *చిదుర 

*పాలు6 బోల దీమఖము వై భవసమృద్ది, నని తలంచిరి నిహృదయంబులందు. 

ర్, 

86, 

87. 

88. 

89. 

90. 

1. పౌరవ - భు. &. రక్నాదుల - ఆ. కి. గృపన్ = ఒ. 

1. నధ్వర దర్శన సమాగతు = కొన్ని (పతులు. వి, రాష్ట్ర్రాగనందను అ 9. ఏ.ల. 

ఫీ. నిలిచి యిట్లనిరి అగ ఘ. ల, 

1. "జీసిరి = కొన్ని ధనల. 2, యాళ్ళర్య -ల. కొన్ని ప్రతులు మాళ్చ
ర్య - వీ. న 

1. గృపా = కీ, వ. 

1. గాదే = వా. కొన్ని (పతులు; ఇదే కొన్ని (పతులు. 2. జగరారాధ్య - జు 

కీరి _ ఈ. ఐ. త. ల. వీ. శ.మ మ. స; జగదావర్తి కీర్తి - ఇ. ఏవ. బొంద. న 

ళీ. భరతదిలీవుల్ - ఆ, ఈ. ఐ. త, 

1. అనుచు గీ ర్రింప - ల. కొన్ని (పతులు. 2. నందు గొంద = వెక్కు (పతులు. 

క్రిం చిదుర _ ల. శర..స. ళ. కొన్ని (పతులు; చివర = వా; చిదుటు = మ. శకట 

శేషము తోడిరూపము. 4. పౌలు =.కొన్ని పతులు; పాలి - వా, 
తో 
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$1.. వ, అనంతరంబ నిరంతరానందమందిమందాయమానమానసుం డగుచు మాన 

_ వేశ్వరుండు దమ్ములు దొరలు జంధుజనంబులుం బరి వేస్టింప( 'బెెరజనద తా 

. శీర్వా దజయజయశబ్దశజ్ఞాయమానదిగ్వి భాగుం డగుచు. బుణ్యాంగనాకర 

_ = కికఠిత్రలధితాక తవి చే పంబులును బటువందిమాగధసం కీ రనంబులును 

గై కొనుచు. బుర్మప్ర వేళశంబు సేసి రాజమందిరగతుం డై ధృతరాష్ట్రునకు 

గాంధారికి గృష|దోణ భీష్ములకుం [(బణమిల్లి యుల్లంబు *విక్రసిల్ల( గనకా 

సనాసీనుం డయ్యు నప్పుడు కర్గుం డతని కిట్టనియె. 

02, ఉ. భాగ్యము గాదె కారవన్భపాల భవన్నఖ మిష్టస త్కియా 

యోగ్యత నిర్వికల్పముగ నొందె నమా ప్తి నశేషధా|త్రియులా 

భోగ్యమ నీకు నింక రణభూమి. బృథాసుతులకా జయించి "స, 

మ్యగ్యమ శాలి వె భువనమాన్య యొనర్చుము రాజనూయమున్. 

98. క. అది యెమ్మెయి నగునోయని, మదిలో వగవంగ వలదు మఘవతనూజుం 

1X~దనంబున( జంవక యే, పదనఖధావన మొనర్చం బార్జివాముభ్యా, 

94. శే. అనిన. గర్జుం "గౌంగిటం జేగ్చ యన్న 60 ద 

నందనుడు నీసహాయత నాకు గలుగ? 

బాండవుల నోర్చు "బంతటిపని మహోత్మ 
యని సహోదరసహితు(డై. హార్ష మొందె. 

05, వ, అట ధర్మతనయుండు నూతతనయు (ప్రతిజ్ఞ విని వాని బల ₹ార్యవిభవంబును 

న భేద్యకవచ (పభావంబును దలంచి విషజ్ఞహృదయుం డై శే లెల్లను గన్ను 

1మూయుటలేక వగచుచుండె నిట దుర్యోధనుండునుం గర్డ సౌబల|పవ ర్రిత 

91. 1. యనంశానంచామంచాయమాన ౬. ఈ. ఐ. త, బి. కందళితమాననుం ఒక, 

జ. శి, కలితాతతవిచేప = ఈ. ఊ. ఐ. బొ.క.తంద. 4. నివ్వటిల్ల = ఇ. వ; 

విలసిల = పెక్కు. (పతులు. 
౮ 

92. 1. టల = వా. 1960 ముడణము. రూపము విచార్యము; సమ్యగ్యమ 

శాలి. వీ. శ, ష. న. కొన్ని (పతులు. 

08. 1. గదనమున జయింపక యే _ పెక్కు (పతులు; గదనమున నే జయింపక _- ఘ. వీ. 
శ. వమ, న,ళ, ౨. భిలకా = కొన్ని (పతులు. 

05, 1, ముయ్యక = లు మూయక ఎనీ, 



ఆరణ్యపర్వము __ షష్టాశ్వాసము “A895 

కార్యఖడ్ల్డుం డ భీష్మ ద్రొణకృపాదులకును మపహానీయు లైన మహీసురులకు . 

ననుదినంబును |బియస త్కారంబులు సలుపుచు ధనంబు ద త్రభు కృఫలంబుగా 

వగచి నిరంత ర్వా గభోగంబుల ననురాగంబు నొందు చుండ ననిన 

వై శంపాయనునకు జన మేజయుం డి ట్లనియె. 

96. క. దుర్యోధను చెజీదలిగి య, వార్యపరా|కమ్వులు పాండవ|పభథులు మహో 
శ్చర్యచరితు లవ్వనమున, నార్యులు మణి యొట్టివార శై ర *మునీం| చా. 

అభి దై తవ నంతునందోలి మ్చిగనయూవామయు టర్య్రదా న్నంవ్మందునందు వబ్బి 

లేము దు౭ఖంటు సెవ్ష్వుటీ న 

సం, 8.24.2 

97. వ, అని యడిగిన నమ్మవోముని యమ్మ హీపతి కి ట్రనియె. 

98. సీ, దై్యతవనంబున ధర్మజుం డొకనా(డు ని దింపంగా. దద్వ నే చరంబు 

లగునట్లి మృగజాతు లన్నియు గలలోన వచ్చి కన్నుల నళువారి 2దారుగం 

ద మ్మెజింగించి యాతనితోడ నిట్లను ధర్మాత్మ మీరు నిత్యంబు. కినడంగి 

చంవంగ6 జంపంగ సమసి యల్ప్బావశిష్టము లయ్యె నిప్పు డన్మత్కులంబు 

తే, లేము వీజమా|తమీదక్కి. యిట్లు వనర్కు చున్నవారము మీ రింక 

నొండు గడకు 

నరిగి మము గావ రే కరుణార్దగోబుద్ధి, ననిన నట్లకాకని వాని కథభయీమిచ్చి. 

99. క. జనపతి మేల్కొని యంతయు, ననుజుల కెణీ(గించె యిట్టులను నబ్బమువై 

నెనిమిది నెలలుండితి మి, వ్వనమున! దగు నింక నొండుేవలనికి. బోవన్. 

98, 1. దలంగి = వీ. శ. షుదగిలి = వా, స మాన్చి బా. ఏ, మవోత్మా - ఇ. 

ఏ. జొ. 

98. 1, తనర న్నిదింప దద్వనచరంబు - ల. (ప్రొనయతి? £.గురియ = ఆ. వ; 
యొలుక =. లీ, దగిలి - ఈ ఐ.త. 4, చిక్కి -ళ. కొన్ని (పతులు. 

ర, దృష్టి - జొ. గ.భఘ, చ. 6. మొసగి, = కొన్ని (పతులు, 
లు 

99. 1. వనమున కరుగన్ = ఇ. ఏ. ల; వనమునశేంగన్ = వీ. శ, వ. ళ. 
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100. వ, ఇప్పుడు కామ్యక ననంిబు బహున్భుగాకీగ్ణ hn ఖై OPO 

108. శాం 

104, క, 

శ్రీమదా౦ ర మహాభారతము 
సో 

ఫై 

రం బై విమలగమలాగం*ఫింామం ఖై యున్నయది యని వింటిమి గావనం 
కీ 

(గ శు లి నందుళకుం జని శృయావిందు ప (శ వమంటున వసియించుట లెస్స 

యనినం ద ములు జీవా నీ శేట్టు నిళ్చయిం చితి మాకు నదియ యిష్టం బని 

వబికిరి చదనంతగ ౧2. 

ను దో 
ఖై 

అనుజస) 9. చాంచానీయు, నను చేరి విగ్గింటు. (అావ్నాల అం 

జను'దేర(గ సమద మున, ఘన తజుండు ననియు గామ్యుక నినంటునకున్ , 

ఇ ట్లరిగి యందు గ ఎని వాను వ్వ యవీన్షగులు శాక 1నబమూలంబులం'గేసి 

'దేహయా[ తలు నడుపుచు సొెంటోరుట యండి నాది యత స్టింశేదు!ఖపర 

వళులగుచు జూదంబునొాండు దమపడిగట ల్ని Hod గొలంగుచు (గోధ 

శోకంబులు దమలోన శినుపళమించికొనుచు వగ CE కడు వొళ్లో సాండగు 

నిండు సనిన నగదు గాలింబు గడగాల చినవా ౭ 'తశేడనేెడ ఏక సీల్లిన 

చి _తంబులతో నుచితన్భ త్ల ంభుల శీకుండు నంత, 

(వీతుం డై చనుడంే సా శిత నొీన్ష కియాలీలు: డం 

ర్లీకామ్నాయు(డు నిర్విధూతదురిన క్లేకుందు "కొ 

సీత స్వ్వాంతు. ఉనంత సంతత *నమావిర్భూత కారుగా 

dye 1. స 

రాితోయన్న పనై క *శీలుం డగు పారాళర్వుం డచ్చోటి!ిస్ 

మునిపతి *దోదవ్వుల: గని, జనవతి దమ్ములును దాను సం పీతి సదు 
(i 

ర్కొని
 యర్హ్య

ూదివి శేషా,
 రృనలం

 బరితుష
్లు ( స bE a5.

 

Pe) 

102. 

seit hii | wits 

1. మూలఫలంబులం బేసి = శ. మ, పెక్కు వతులు, 2. నడంచికొనుచు ఆ చ, పీ. 

8. బదనకొండగు = కొన్ని (పతులు, 4, నున్నంత = "పెక్కు. (వతులు, 

1. యో గామృళాన్వీత స్యాంతు.డు-ట, సళ, కొన్ని (పతులు, | శమౌొవిర్యూత = 

ఎ, స, 8, తోయా శితనిత్య[ీగ లుండు అ జ, శ. నీరటుడు పొరా ఈ, ఊతం 

ఎ. ఐ., ఓ, త, న; శొలియగు ఎ ఘు, 

1. దవుదవ్వుల = కొన్ని (పతులు; జొరవ్వుల = ౪; దవ్వుల గన యజ్ఞన వతి అరై? 

ల. న; రాడవ్వులగని = ఈ, ఐం శ. 2. సం భమభ కిన్ - ఈ, త; సంహీతి 

మెయిన్ = క; సంతత థి స్ "కో! కంతతభ క్రిస్ ~ టీ, 



(82) ఆర ణ్యపర్వము _ షష శ్వాసము 497. 

105. వ. "కృష్ణ దై ప్రపాయనుండును ననవరతవనవాసాయాసీికృళదేహుల _ నధిక 
దుః ఖా యుమానోహృదయులం దన మనుమలం జూచి వగచి ధర్మపు త్రున 
కి ట్లనియె, 

106. ఉ, కాలవిపర్యయంబున సుఖంబును దుఃఖము వచ్చుచుండు సె 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

కాలము నేరికి౯ా (ధువము. గాదు మఖంబును దుఃఖముకా మహీ 

పాల బుధుండు' దద్వివిధభంగు అెజింగి (పమోదఖేవసం 
లీలుండు గాండు రెంటను (బసిద్దపథంబున న్మపమత్తు. డె. 

కా 

$ 

క, విను నీవును "నాపదలకు, *మనమున నొక్కింత యోర్సి మవానీయముగా 
నొనరింపుము తపము దపం, బునన కదా సకలసౌఖ్యములు సిద్దించున్, 

. తమయు నహింసయు సత్యము, సమత యు నిం దియజయంబు 

శమము! బరిళ్యా 

గమును దపోలకణములు, [గమమున నిన్నియును నూర్జ్వగతికారణముల్ . 

. ఇందు. జేసిన “పుణ్యంబ యందు గుడుచు, మీడి జన్మంబునకు 

నది మేలు జేయు: 

గాన తనళ కితోంగూడ దానధర్మ, చిరపరోవకారంబులు సేయ వలయు. 

. అనినం బాండవా[గజుండు దానత పంబుల'లో దుష్కరం* జయ్యది యెద్దాన 

నధికఫలం బగు నని యడిగిన వేదవ్యాసుం డి ట్రనియె. 

. చాన మూర్జితఫలదం బర్గసాధ్య మై పరగుటం 1గరము దుష్కురము *నదియ 
నరులకు కనధిప | పాణంబులక ౦ఘును రూపింప నర్ధంబు ఉర్రీక్ప వినవె. 

యు గంబు లైన యాయుధముల 'మొనలవై నుజుకుట యంభోధీ 

దణీసి చనుట 

కపి పాళుపాల్యసం శ్లేశంబు నొందుట యడవులం గొండల *నిడుమ వడుట 

105, 

107. 

109. 

110, 

111, 

1. కృష్ణ - లం వెక్కు [పతులలో లేదు. 2. కృశీభూత రేవుల - గంఘ. ద, ల. స; 

కృ శీకృత దేహుల-ఎ. ఓ. శ, దుఃఖదోదూయమాన-ఊ- 4. మానసులం దన-వీ. ళ.మ. 

1. నాపలుకులు - ళ. లి. మననున _- అ. బఒ దొ.క. 

1. పుణ్యంబు లందు(గుడుచు - ల. ళ. పెక్కు (పతులు, 

1. లోన - కొన్ని (పతులు; లోనరిక = ఆ. ౨. జెయ్యది యగు _ ఈ. త. ల, 

1, నధిక_ ఆ. ఎ. '. నదియు శ; యదియు వీ. 8. ననఘ _ పెక్కు 

పతులు. 4. తీపి - స. కొన్ని (ప్రతులు; పీతి -ఐ. త. 5. నిడుము - కొన్ని 
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అ, 

119. శా, 

118. వ. 

114. క, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

నవసి ీపొవసి యనుదినము6 బర|పేష్యు లై, యునికి దలంప 
నర్గమునకు చూవె 

యట్టి దుఃఖలబ్ధి "మైన యయ్యర్థంబు, విడుచు కెవ్విధమునం గడింది గాడె. 

అన్యాయార్జిత మైన వి_త్తమున. "దేయం బూను దానంబు మూ 

ర్ట్న్యాయం బది చానంజేసి ఫలపాకం బేమియుక౯ా లేదు యు 

_కృన్యాయార్జిత మించుకంత యయినం గాలంబు దేశంబు స 

'మ్మాన్యం వై. "తగ బాత యోగమున సౌమ్యం జై_ ఫలించుం దుదిన్. 

తొల్లి ముద్గలుం డను మహాోద్విజుండు సన్మార్గోపార్థితం Zచెన (వీహిద్రోణంబు 
య ౧ Pa టె a ( 

సత్సా|తంబున వినియోగించి కాచె 'పరమసిద్దిం బొంటదె ననిన విని “ధర్మ 

నందనుండు మునీం| దా ముదలుండు |వీహి|దోణం బెబ్బంగి నుపారి ౦చె నెటి 
"క ఖు ర్స 

పాతంబున( (బతిపాదించె వినవలతుం జెప్పే యనిన నతం డిట్లనియె, 

ఆ నవ్యానుండు ధర్భీజొనోకు (బీపా(దోణాఖ్యానండు సెన్నుట వలు 

సం, $_ 2468 

అతిథిప్రియుండు విశిష్ట, (వతుండు విమత్సరుండు సత్యవచనుండు విని 
రి తవిషయేం| దియుండు సము, న్నతపుణ్యుండు ముద్గలు(డు ఘన 

సి రబుదికా. 
(0 0 

116. వ. పుత్త్రచారసహితంబుగాం గురుతేత్రంబున వసియించి యుంఛవృ త్తి 
పరాయణుం డ పాడ్యమిం దొడంగి పదునాలుగు దివసంబు లొకౌక గా 

గింబజయేకా నేరి దూమెండు 2వడ్డు సమకూర్చి వర్వదినంబున. బాకంబు 

Ha. 

118. 

114, 

115. 

(పతులు. 6. నవసి  చ.యు. ల. 7. మైన ట్టి యర్హంబు = పెక్కు (పత్సులు. 

1, తగు యు. ల, 

1. వినియోగించి _ సెక్కు (పతులు; (ప్రతిపాదించి = వా. లి. న్పీతిం బొందె-రు. 

1. వివర్జిత = బౌ, ల, మనన్చిరబుద్ధిన్ = ల. ళ. "పెక్కు (ప్రతులు; సనాతనబుర్దిన్ = 
వా. ఇచ్చట మూలము-అ| తాప్యుదావారంతీమమ్, ఇత పహోనం పురాతనమ్. పి, వి. 

ఎస్. (వతి. ఆరణ్యపర్వ. పుట. 1268. 

1. కాందూమెడు - వా. కొన్ని [పతులు కానేరిదూమెడు - ఆ.ర్సు, ల. 

బీ. ధాన్యంబు = కొన్ని [పతులు. 
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చేయించి 'దేవపితృపూజనంబు లొనరించి యతిథుల కన్నంబు వెట్టి మిగిలిన 

యన్నంబునం చానును బుత్ర్త్రకళ తంబులును దేవాయా]త నడుపుచు 

నివ్విధంబున బత పవాస| వతంబున వ ర్తిల్లుచున్న యెడ నొక్కు పర్య 

దినంబునందు. 

116. మ. మతి 'నత్యంతజుగుప్సితం బయిన యున్మ త్తస్వరూపంబుతొ 

Il. 

118. 

120. 

గతవన్తుండును ముక కేశుడు బహుగా మో క్తోశీలుండు నై 

హితపుణ్యుండు మునీశ్వరుం డతిథి యై యేతెంచె దుర్వాసుగిడన్ 

యతి యమ్ముద్గలుపాలికిం *బటు బుభుజణాీయ త్తతం దూలుచుకా. 

. అతనిం గని యించు కంతయు, మతి ననుమానంబుళలేక మానుగం (బత్యు 

ద్లతు6డై యర్హ్మ్యము' బాద్యము, నతిభ క్రి నొనర్చి మునికులా గణి నెమ్మ౯. 

. “అన్నంబు వెళ్లు *నత(డు త, దన్నం బంతయును గుడిచి యాత్మం దనిని ౫ 

పాన్నంబు మేన నిండ(గ, సన్నుతు. *డలందికొని మగుడి. జనియె ని జేచ్చన్. 

క, మునిపతి పర్వము పర్వం, బున మజీయును నరుగుదెంచు ముద్గలు(డును చా 

ననళను( డై యుండియు న, మ్మునివరునకు నొసంగు నన్నముం 

(బియ మెసగళ౯. 

+ ఇవ్విధంబున నాటు పర్వంబులు గుడిచి 1దుర్వాసుండు వాని చి త్రంబున 

2నొక్క కొటంతయుం గానక యద్భుతప మోదమగ్నమానసుం డై వాని. 
కిటనియె. 

య 

1105. 

119. 

120, 

8. చేసి - ల. కొన్ని (పతులు. శ. పర్వంబునందు - కొన్ని (పతులు. 

l. క్త్యంత = బె. 2 లఘు ఎ ఈ. ఇరు, త. లి. డాయతి = కొన్ని (వతులు. 

ఓ, ఘన స, క. యత్తుండై - న; "పేకుతన్ = ట; యుక్తతం = వీ. 

1. అన్నమువెట్టిననతడాయన్నం - అ, 2. నతడయ్యన్నంబిం = ఈ. రు, త, 

8. డలదికొని మగుడి చనియె నికేచ్చన్ - ల. స. కొన్ని (పతులు; డైయలమి 

కొనుచు(జనియె = "నొ. 

1, పర్వము జను బెంచిన ముద్గలుండు నంథమమున దో = పె, 

యాత్మం దనిసి యాదుర్వానుండు - ఓ. ల. 8. నెప్పుడు నొక్క - ఒక, ల, 



5600 

121, 

199. 

99: 

124, 

125. 

చ. చవు లకు "బేముడించు ననిశంబును నాలుక దాల్భి"= పెంపు ధ 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము మ 
నూ 

క, నీయట్టి దానళీలుని, నీయఖిలమునందు గాన 1నెన్నండును స 

త్వ్యాయ త్తమతివి సాధువి, ధేయుండవు నీవు పుణ్య తేజుండ వనఘా, 

చ. మనమున నేవగింప *కవమానము ి క యించుకంతయుం 

ఓగనియక' 5 ళమోల మందక యళ్ళ[ తమళ క కి కినొనర్భి తీవు స 

జ్ఞననుత యన్న దానము 7 పసాదము శీసత్యము *ధై ర్యమున్ దమం 
బును నపరి గహత్వమును బొల్పుగ నీధన మయ్యె నియ్యెడన్. 

రువును శమంబు( | దెక్కౌను సముద్దతి నాంకలి *వీని *రెంటనుం 
దవులకు జీవిత స్టి తీవిధాయక మన్నము నీవు జీవితే 
చృ విడిచి తిప్పు జేమని |పళంన యొనర్హు నినుం దపో*నిధీ. 

క. “మనమున నిం[దియిముల వ _ర్తనమును సరిగా నొనర్చు ధర్మంబు దపం 
బని చెప్పుదు రట్టితపం, బనఘా *నీయంద కలిగ గ్నథినవభంగిన్. 

ఉ. పీతు(డ నై తి నీవలన బేర్చిన పుణ్య "ఫలంబు లెల్ల నీ 

2చ్చే త్రివ యయ్యె నీదగు పసిద్ధతపోవిభవంబు నిర్ణర 

121. 

122. 

123 

124. 

195. 

|. నిన్నడు సత్చా తాయ త్తమతివి = ల, 

1. టృపతిలో నీ పద్యము లేదు... 2. కనుమానము - ఆ, ఆ. ఈ. ఉ. ఊ. ఐ. ఓ. 
గ. ఘ. చ. జ, రు త. ల; లి. పొందక - జొ. 4. గినుకయునోల - ఇ. 

5. సోల=వీ.న. 6. యొనర్నితీవు - ఇచ. 7. [వశాంతిదమం బపరి[గవా 

త్వమ౦-అ.? 8. శాంతము -బ. 9 ధర్మముం దము - చ. 10. నెయ్యి 
డన్ - ల, 

1. జేవురించు _ జౌ; (బేమతించు - ద, ౨. కుంచు - ఈ. ఐ. త. లి. దప్పి - 
జా; నీరువట్టునుం - స; దీననేమియుం - శ. 4. వెంట _ ఈయ. త; రెంటినిం- 
చ. ర. కించావల = వా; విధాయక _ క్కు (పతులు. 6 ధనా - ఆ, 

1. మననును - పెక్కు (పతులు; మనసున = కొన్ని (పతులు. వ జయ - ఇ. 

ల. వర్తనమున - ఇ. ఓ; వర్తనముల - ఈ. త; వర్తనములు = జొ. యు. 
4. నీయందుగలిగ = ఈ. జొ. యు. 5. నభిమత - న. కొన్ని [వతులు; నభినుత = ఒ. 

1. పదంబు లెల్ల -ఐ. వీ. శ, వ. స; తపంయబు ద; ౨. చేతివి. జా 
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(వాతము కిల్రిప్ట్ర 4స్తా=ు ర తిదివంబున 6క్రివును మేని”తోడ వి 

ఖ్యాతిగ చేవయానమున క గక్కున ఏన ్గాదు 10సంయమీశ్వరా. 

126. వ. అని పలికి దుర్వాసుం డరిగెం దదనంతరంబ వాంసీసారసీయు _క్తంబును 
కిగింకిణీ మాలికా మనోహరంబును గామగమనంబును నయిన విమానంబు 

కేగానుచు దేవదూత ముద్గలుగ్కడకుం కీనుదెంచి యి ట్లనియె. 

127: క. అనఘ భవత్సుకృతంబున, ననిమిషలోకాభేగమ *మవా ప్పం బయ్యెం 
“జనుదెమ విమానము చ, య్యన నెక్కుము చి త్తమున. (బవార్ష ౦ 'బసంగక౯ా. 

128. వ. అనిన చేవదూతం జూచి ముద్గలుండు మహోశ్రా దివిజలోకం బెట్టిది విన వలతు 

నందుల గుణదోషంబు 1లెటింగింప వలయు సత్సురుషులతోడి 2మె త్రి 

వ అద్య ఆ 4 
సా ప్తపదీనం బని చెప్పుదురు గావున "మైత్రి బురస్కరించి ని న్నడిగద 

ననిన నతం డమ్మునిం[దున కి టనియె. 
కలి, 

-౫ ముద్దలునవ దేవదూత వుణ్యలోతంబు తౌజింథ సెవ్నుటీ 2 

సం. 8 _ 47-2 

129. క. ఈలోకమునకు మీందై , 'చాల(గ వెలు గొందు చుండు న్వర్లోకము నా 
నాలంకారయుతము ది, వ్యాలోకము చేవయాన మది మునినాథా. 

128. 

127, 

120. 

129. 

8. 

ఘ. 

రు. 

పీ, 

జ్, 

సంవ అ.క; సంస్తుతించె - ఓ.ర్వు. 4. సూ (చూ) వెడు దివంబునఎట. ఊ. 

మన. 5. ననివారణ = అ. ఓ.ర్వు. 6. నియ్యెడ = అ. ఓ. క. 

తోనె- ఆ. 8. [గమ్మర - కొన్ని (ప్రతులు, (గ్రమ్మన - అ. ఉ. చ. 

శ స్మ గ్రన్నన = ఆ, ఈ, ఎ. ఐ, భు. ర్వ, 9. నేగుము - ఈ, ఐ. ఒ, 

రు. ద. ల. వీ. శ. న. 10. సన్మునీశ్వ'రా = ద, 

ం వావానసం - టట, 2, సంయు క్ష వాయనవా[సనంయుత ౦బును = ఈ. త 

9, గింకిణీమణి-ల. 4. గొని-ఊ. 5. పాలికివచ్చి-జా. 6. వచ్చి-కొన్ని (పతులు. 

1, గమనమాత్తంబ యె = స్వ గమనమ బ్బెను వేగం - ఆ. ఈ. ఎ. క. జ. త.ల.స 

7 న మర్గం బయ్యెన్ - ఉ. వీ. ళ.ష 

1, లరుంగవలయు = = కొన్ని పతులు; ఇరంగరుగవలయు-గ. ద; లు నాశెరిగింపుము-= 

జ. 2. చెలిమి ఓ. రు. లి. సొర ధర్మంబని - క. ఘః; నప్తభామంబులనె సంభ 

వించె _ జొ. 4. నీవనేకవిధంబుల సంభాషించిన భాషణంబులవలన స్ననె్మె|శి 

సంఘటించుటం జేసి - జొ 

1, 'చాల న్వెలుగాందు = ఆ, ఈ. ఎ, ఐ. త. ల. 
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180. చ. అమలతపోని వాసులు 1ముహాధ్యర శీలురు నత్యసంధు లు 

181, 

త్తములు జి కేం దియుల్ సములు దానపరుల్ రణళూరు లందు హా 

గ్రమున వసింతు *రచ్చరలు సాధ్యులు 'దేవమునుల్ మరుద్వసు 

[పముఖులు వేబువేట తగుీప ట్టుల నుండుదూీరంద యిమ్ములన్ . 

* మణీయు ముప్పద*మూండు వేలి ెయోజనంబులు విస్తృతం బైన మేరు 

లీిఖరంబునందు నందన పముఖంబు లైన దేవో చ్యానంబులు పుణ్యీపరులకుం 

(గీడాస్థానంబులై_ “విలసిల్లు నయ్యెడల నా(కలియు నీరువట్టును శీతోన్ల 
భయంబులును జరారోగీవికృతులును బుట్ట వెయ్యెడలం జూచిన నతిమనో 
వారం బై సకలేరద్రియతర్పణం బై యుండూనిట్టి పుణ్యలోకంబునకు నర్హ్ము 
లయిన పుణ్యపురుషులు విధిని యోగ”7పక్వంబు లయిన మానుషశరీరంబులు 
విడిచి శేజోమయంబులగు దివ్య దేహంబులు ధరియించి వివిధాంబరాభరణ 

భూపితులును 'నమ్లానకునుమమాలి కామనోహారులును నై కనకవిమా 

నంబులందు చేవదూతలచేత ౦ గెనిపోవంబడి యందు ఓరల్ క్ర భమ 

(శమాయాన విరహితు లై. పేవివిధసుఖంబు 12నుభవించు చుండుదురు. 

182. ఆ. అనఘ యిం|దలోకమున కంశు మీంద ని, శోక మగుచు [బహూలోక 

1మమరు 

నది యనన్యది_వ్రసదన మై తనదైన, వెలుంగునను జగంబు వెలు/గంజేయు, 

180, 

18. 

182, 

1. మవోద్భుత _ ఈ. 2, రప్పరలు - ఆ, క. గంయు, ద. క, వు. లీ. (కందుగ = జా. 
4. రందు నిమ్ములన్ = 'ఈ. ఎ. ఐఏ త. శ. వమ; రందు వేడుకన్ ౬ ఓ. యు. 

1. రెండు - ఉ. ౨. యోజనంబుల - ఈ. వీ 9! పురుషులకుం - ల. కొన్ని 

(పతులు. 4, వెలుంగు = ఈ. ఐ.త,. 5, వికృతంబులుం = ల. 8. నట్టి = ఈ. 

చ. ల. మ. 7, వివతంబులై న ౨ ఆ. ఎ, బె,జ, రి, లైన = ఓ. బె. చ 

ల. నసమౌన = చా; నమ్లాన - కొన్ని పతులు. 10. ళోకశమాయాన = ల. వీ. ళ; 
శోక [కమాయాస = జ; శోక ళమాదిరహితుల్లై - ఓ. 11. విపుల = కొన్ని 
(పతులు. 12. లనుభవింపుచుండుదురు _క. ట. ద. ల; లనుభవింపుదురు - ఏ; అనుభ 
వింతురు - ఇ. 

1 మొప్పు . అ, ఆ, 
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188. చ. మనువులు ధాతలుకా మునులు మానుగ నుండుదు రందు లోభముం ' 
గినుకయు. *గిల్భిషంబు నపకీ ర్తియు దుఃఖము జన్మ వై కృతం 

బును జనియింప వీభువనముల్ చెగునప డు నాశమొంద ద 
ప్వినుతపదంబు చానియెడ వేడుక సేయుదు రిం దముఖ్యులున్. 

14. వ. స్వర్గంబునం"గల గుణంబు 2లెజింగింఛితి. కదదీయ దోషంబీలు సెప్పెద 

విను!ము.. 

185. తే. ఇందు జేసిన'పుణ్యంబు లెల్ల నందు 

గుడుచు(గాని మరు రు రన కందు గడంగి పుణ్య 

మాచరింపంగం *గాదు పుణ్యావసాన 

మగుడు కి భూమిక తోతురు మగుడ నతని. 

186. . క. కడుశమరగిన సౌఖ్యంబులు, విడుచుట జిత్తంబు దుఃఖవివశముగ మహిం 

బడు6 జూవె *పుణ్యలోకం, వెడలిన శమనుజుండు *ేదేజీ్ మేది *యబలు౯డై_. 

187, క, తన తక్కువయునికియు న, న్యునియున్నత ిరీలత యు. గనుంగాని చిత్తం 

బున నెరియుచునికి *గలుగును, జననుత సురలోకవానజనులకు 'నెల్టన్. 

188. 1. చాతలుం = రు; 2, దావముం బగయు గిల్ఫిషమున్ ఘనదుఃఖ వె చెక్ళతం జు 

ల. స. ళ. చెక్కు [పతులు; ళోకమున్భయము కిల్భిషమున్ ఘనదుఃఖ వై కృతంంర్చు, 

184, 1. గలుగు = ఆ. ఎ. ప. ఒ. గ.య్లు. లి, లెబింగొంచితి _ శ. మ. శీ. దాని _ 

ఘ; నింక దదీయ ఆ. క,జ. శ.లుం జప్పెద -ల; కి, లె (లునె) రింగించెద = 
క.గ.ఘ. ర. మని యిట్లనియె = ఈ. ఐ. త. 

185. 1. పుణ్యంబు లందు గుడుచుగాని మర్త్యున కందును - ఉ. యత నియమము చెడును. 
2. లేదు = ల. స. చెక్కు. (పతులు; లేడు = ఉ.ఒగ.ద. లి. (తోతురు భూమికి = 

అ, ఉ. ఊం ఓ ఓ క. ఘం చ, బం ద, ల; నవనివైం ద్రోతురు = ఆ, ఈ, ఎ. ఐ. 

రు, త, శ; నవనిక [తోతురు = వీ. మ. 

188, 1. మరిగిన = కొన్ని ్రతులు; మటగిన = శ; మరంగిన = ళ. ల్ల, _పుణ్యకర్మం = నే, 

శ. శేజంబు సుఖము నెడలి = స 4. పుణ్యమేది = అ. ర. మెడలి = ఆ, ఇ. 
ఓ. ఘ,.ర్వ్ను. 6. సభయు(డ =ల, స, పెక్కు (ప్రతులు. 

187. 1. తనదౌ తక్కువయును న నన్యుని = ఎ. స. 2. యున్నతి _ అ. ఊ.ద; యున్నతి 

యుందగ-ఒ. వీ, క, శీలతయు = శ. ప. కొన్ని [వతులు; లీలయుం = వా* కొన్ని 
(పతులు. 4. మిగులును = 
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186. వ. (బహ్వలోకంబునం దక్క దక్కిన పుణ్యలోకంబులం చెల్ల *నిదియ -మేరమొ 

తి చెల్లు క*మలయియు( బుణ్యలోకళపరి భష్టుండ మ_ర్హ్యలోకంబున . ీసుఖశీలుం 

డయి "పుట్టు నీలోకంలు గగ్మభూమియు నాలోకంబు కీఫలభూమియు నని 

"యెజుంగుము నీవలని యాదరంబునం జేసి “యింతయుం జెప్పితి సీవింక 6 

దడయ చేల చనుబె మృ్మనిన ముద్గలుండు గొండొక విచారించి దేవదూతం 

చి యి ట్రనియె. 

189. ఆ. ఇట్టి దివ్యసుఖము "లే నొల్లం బదివేలు, వచ్చె నాకు 2నమర వర్గ మునక 

యుండ నిమ్లు వాని నో యన్న విచ్చేయు, మిష్ట్ర మైన కయిడకు *నిపుడ నీవు. 

140. క, ఎయ్యెడకు. 1జనీన6 బురుషుం, డి య్యెడకును మగుడ కుండు నెక్రాలము నే 

నయ్యు త్తమిపదవికోనై , యెయ్యనువునోనై న నుత్సహిం చెద బుద్దిన్. 

141. వ. అని చేవిదూత వీడ్కొలిపి ముద్గలుండు శిలోంఛవృ త్రి విడిచి పరమశాంతిం 

- గైకొని కెనిర్వికల్పం బైన జ్ఞైనయోగంబునం జేసి తుల్యనించాస్తుతియును 

సమీలో మ్టాళ్ళకాంచనుండును నైై పరమసిద్ధిం బొందె. బాండవో త్తమా 

నీవును రాజ్యీరహితుండ నై_తి నని వగ'వక తపంబుసేయుము తపంబునం 

చేసి కుభంబులు సేకులు( బదీమూడవు నేంటికడపట. బిత్ళి వ తామహాం 

బైన 'రాజ్యంబు నిన్ను౦ (బాపించు నని యిట్లు సాత్యవ తేయుండు 107ాంే 

యుల నా శ్వాసించి నిజ్యాశమంబునకుం జని యెోజేనంత . 

188... 1. లోకంబు దక్క = ల. చెక్కు (పతులు. 2. నిట్టి మేరమై-ఇ.ఏ. కి. చను-జ , 

కీ. తుది = అ క. ల. (కమ్టుండు _ ఉ. ఓ. జొ. ద. 6. నుఖలీలుం డయి - అ; 

సుఖయయి - చ. 7.యుండు - అ. జ. ర. భోగ స భోగ్య = ఓ రు. అ; 

పుణ్యఫల - ఘు, 0. యంతయుం - చ. జ. ల. 10. జేరి -ట, 

ఫాకానే Brrr . లెలను-ఊ, ఐ. త. శ. షు లి.దివిజ-ఐ. లీ. కడకు - పెక్కు (పతులు. 
౧ 

4. నిపుడు = కొన్ని (పతులు. 

— | 140. . జన్న - జ. ల్లి పదమునశై - ఓ. జౌ. శీ. కి జనునె- ఈ; ఎ. ఇరు. త. 

శ,ష. 4 నేని - ఉ; నేగ - ఎ, ల. 

141. 1. అని పలికి - క. జ లి. దూతను - జొ.ఘ.ల. లీ. నిర్విమ్నంబున = 6. 

4. (పళంసుండును - ఊఉ. క. లోష్టకాంచనుండును - ల. ెక్కు (పతులు. 

"6. హీనుండ - గ. '. వకు = బొ. రి. మూడగు _ కొన్ని (పతులు; మూడవ 

యేటి - కొన్ని (పతులు. రి పిశా = కొన్ని (పతులు. 10. పొండవేయుల - జ. 

11. తదనంతరంబ - ఆ. ఈ. ఎ. ఐ. రు.'త. ల, 
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149. మ. వితతా నేక మృగాకులంబును 1సదావిర్భూతనా నాతరు 

2 పత తీపుప్బసుగంధబం ధురోళుభా వాసం బు (బహ్మార్షి సం 

శిత పుణ్యా[శమమండలంగ్బు నగుచుం జెలొందు న క్కానలో 

6ధృతపుణ్యుల్ 7విహూరించి రేవురును గుంతీప్యుతు లిచ్చ్భాగతిన్ . 

148. వ. ఒక్కనాం డమ్మవోరథులు దృణబిందునా శమంబున ధామ్యసహితంబుగా. 

బాంఛాలి నునిచి యేవురు నొక్కట "మృగయార్థంబు నలుదిక్కులకుం 

జనిన ఓయనంతరంబ. 

ఎన సైంధవుండు (దొవదొం జూబి మాపూంచుటు ఏఐ 

సం, 8.28.6 

144. ఊఉ. వీరుడు నై ంధథవుండు 1జనవి| శుతశార్యు(డు సాల్వకన్య 2నిం 

పారంగ కిబెండ్రియాడుటకునై నిజవై భవ ముల్లసిల్ల వి 

సార చతుర్విేధోరుబలసంగతు (డై చనుీచుండి యాళమ 

ద్వారమునందు( గాంచె (దుపదజి తిపాలత నూజ నచ్చటన్ . 

145. ఉ. నీలపయోదమండ1*లము నిశ్చలలీల వెలుంగ6'జేయుచుం . 

(గాలెడు *వాలుం|గొ మ్మెఅుంగువై వడిం దద్వనభూమి ' నెతయు౯ా 

లాలితచేపాకాంతిపటలంబున6 వేసి వెలుంగం జేయు శన 

బాల బినీలకుంతలపోీభా సిని. జూచి సవీస్మయాత్ము. డై. 

(| 

132... 1. నమావిర్భూత - ఘు. £. |వ్రతతీ = కొన్ని (ప్రతులు. _ శి. సుఖావాసంబు - 

ఐ. జా. భశ. మస, ళ. ఉ. భృత... బెంపారునక్కానలో - ఓ. న 5, బగుచు 

చా జెల్వొందు - జౌ. ద. 6. గృతపుణ్యుల్ ...మనఃశేలిన్ బృథానందనుల్ - జ. 

న; కృతకృత్యుల్ దః 7, చరియించి = చ. 8. రతిన్ - కొన్ని (పతులు. 

148. 1. మృగయావినోచార్థంబు - జొ. శ, వ. ఏ, యవసరంబున - చెక్కు (పశులు. 

144. 1. నయవి కుత ఎ వొ. శో; బలవీ|శుత “ఎగ ల, స; జనవిళుత = పెక్కు (పతులు, 

ఏ. బెంపార - గ. శీ. బెళ్ళి - జ రయ, 4. ధో|గ _౨ఉ. ర. దెంచి = మఘ.చ. 

146. 1లివినిశ్చులం - వీ. శ. మ. ళ. 2. నట్టికొమ్మెరుగు - ల. కొన్ని పతులు. 

ల, నంతయున్ = డొ. ద, ష.స్క యంతయున్ = చెక్కు (పతులు;. శెంతయున్ = 

గ; యంతయున్ - శ. 4. నబ్బాలకి నీల-క. ర. భాసిత - ఈ. ఏ, త. ళ.మష. 

6. వినిశాత్ముడై - ఉర్సు. — 
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లో 

146. తే. మగువ దగిలినేచూడ్కుల మగుడ( దిగువ 

చేర్పు సాలక యత(డు కందర్ప కిదర్ప 
గోచరాత్ము(డై_ నిజసఖుం *గోటికాన్యు. 

డను నృపాత్మజుం జూచి యిట్లనియె బీతి. 

147. ఉ. ఇన్నలినాడి. యెొవ్వ*తియొ యివ్విపినంబున నేకతంబ యి 

టున్న నిమి _త్రమేమియొ సురో_త్తీమకన్యయొ యకకాంతయో 

పన్న గిభామయో మనుజభామిని గామి నిజంబ యిట్టి చె 

ల్వున్నీ్దియే మహీతలము నుగ్మలు *లెవ్వరి'యందు నారయన్. 

148. ఉ. లీల *యెలర్పంగా నబల లేంజిగురాకును బోలె. నొప్పు కెం 

"గేలు కదంబశాఖ ీతుది. గీల్కొనం చేసి వసంతవి| భమో 

న్మీలితబాలవల్లి స క్రియ *మేలగు చూడ్కుల మించి పావక 

జాషలయ పోలె( జిత్తము నిజం చెరీయింప( దొడం7. జూచితే. 

149. ఉ. ఈ కమిలా& నాకు హృద యేశ్వరి యెన [దిలోకరాజ్యముం 

- 'దేకుణ నేలినట్లు జీవిలసిల్ల నె దర్పకవీరు బంటు. గా? 

148. 1. చూపులు = జ; చూడ్కులు = కొన్ని పతులు. వ యపుడు స. ళ. కొన్ని 

(పతులు. లీ. బాణ =ఉ. 4, గోపికాన్యు - జా, ఘ; గోటికాళ్వు = ల. మూల. 

మున కోటికాన్యు(డనియే కలదు. చితశాలా పతి, ఆరణ్యపర్వ, వుట, 429. 

ర్, యిట్లనుచు బలికె = ఓ. 

147, 1.త=ఎప;ు తెల. శ. 2, మభామ = కొన్ని (వతులు; ముఖామ - కొన్ని 

(పతులు; ముకన్నె - శ. ష; ముభార్య - ఎ. ఘ. లి. కన్య = పెక్కు (పతులు. 
ఉ గాదు = అఆ. రు. 5. చెయిమ్మహీ - కొన్ని (పతులు; తి చేర్చెనెమ్మనము 

. యుగ్మలియందును నాకు నారయన్ ౬ ఇ.ఏ. 6. లందుననేరికారయన్ = కౌ. 

7, కందు = ఓ. ల వీ. ష, 

148, 1.. యొనర్చ = బౌ. చ.రు.స.ళ. &, తుద = కొన్ని (పతులు; రుచి = చ. 

“౨ ఖతి. గతి. క. 4 మేలుగ కొన్ని [పతులు; మెల్టన = ద; మెల్లుచు గః. 

'నేడును . ఈ. ఐ; మేలగుచుం దులకించి - ల. ర్. చేచి 6; నిల్పి = ఈ. ఐ. త; 

కించి - ఊ. ఓ. గ. ద. శ; నించి-రు.వీ. 6. యింపగ జొచ్చె = ఘ. 
7, గంటివే _- కొన్ని (పతులు. . 

149. క్షే లాన్య = కళ, పెక్కు (వతులు, 2, వికసిల్ల నె =ళ. కొన్ని (పతులు; వికసిల్లైద = 
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క కొని సర్వభోగములు. గాంతు నొడంబడం బల్కి. దీనికికా 

నాకును బొం దొనర్చి కరుణం జరితార్థుని. *జేయవే "ననున్. 

160. వ. అనిపనిచినం *గోటికాస్యుండు [గక్కునం బాంచాలి *పాలికిం జని 
Ca 

161. 

అర A ' (పణయ సుభ గంబుగా నమ్మగువ క్రి ట్టనీయె, 

సీ మృగగనేత చారుణమృగసమాకుల మైన యివ్వనాంతరముిన నేకతంబ 

యిట్లు నీయున్కికి నెయ్యది మూల మివ్వనదేవతవొ ను శేశ్వరునితోడ 

నలిగి ధరి! తికి నరుగు చెంచిన శచోలలనవో హరీయురస్థృలి “దొరంగి 

శేలి (గుమ్మరు పద్మ" గేహవో భవదీయజనకత్వమున సముజ్జ్వలితుండై న 

శే, కీపుణ్యు 'జేవంళశమునవా.డు పొల(తోనీదు, జీవితేళ్వరుం. డగు సుఖజీవిాత్యు( 

డెవ్వ( డబల నీనామమై యింపుమిగులు, శబ్ద మెయ్యది నాకు నిజంబు నెపుమ. 

152. క. కరిరాజగమన 'మాతెటం, *గరయ( దలంచిలేని వినవె యధికబలు(డ నే 

సురథు€ డను కిరాజుపు శత్తుడ, నర్కోమథను(డ(? గోటికామ్యులీడన( 

. ~~  జనువా(డన్. 

162. 

ఉ; వికసిల్లుదు-జ- ల. వై కొననేవయస్యవెన (మును) గాంత = ల. న. ళ. చెక్కు 

(పతులు. 4. జేయుమన్ననన్ = ఇ. ఏ. 5. తగన్ = వెసన్ = జొ. క; దయన్ -గ. ఘమ. 

1. పలికినం _ కొన్ని (పతులు; పలికిపనిచినం = ఇ. ఏ. చ.ల. 3. గోపి=జాం గ. 

శీ. కడకుం = కొన్ని పతులు. త్త, సురంగమృదు (వచన రచన - గ్ర మధుర 

వాక్యంబుల నందంద యక్క లకంరి కిట్లనియె = గ, ఘ. ల. 

1, నేతి - ల. చెక్కు (ప్రతులు. &, నంచేకతంబ = కసం. మ, శీ. యిట్షినీయునికికి- 

ఇ. వ; యిట్లున్నయునికికి _ ఈ. ఐ. కసం, త. ళ.మ. శ దేవివో - న, ళ. 

“పెక్కు పతులు; తరుణివో _ ఇ. ఏ. ల. ర. యురఃన్శితి -ళ. కొన్ని (పతులు. 

6. దొలంగి _ కొన్ని (పతులు; దొటంగి = ళ.ళ. 7, గేహినివో భవజ్జనకత్వ 

మున . ఈ. ఐ. త.వీ. శ.వ, రి. పుణ్య(డేమివంశము వాడొ - ఈ. ఎ. ఏ, 

త. ల. శ; పుణ్యుండేవంళమునవాండు పువ్వుబోడి = కసం. 9, నీకు = కొన్ని 

(పతులు. 

1. నా. వెక్కు (పతులు. £. గరయం గా దలచిశేని యధికబలుడనే-ద. శీ. రాజ 

పుత్తు)(డ - శ. చెక్కు (పతులు. శ. దమనుండ -క. జ. వీ. శ. మ. క. డను 

వాడ మిన్ -ఘ. 
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158. శే. 

154. శే. 

శ్రీమదాంధ్ర మహో హాభారతము 

అల్ల 'కాంచనరథమ్నువై నలరుివా[డు 

ఘనుడు శేమంకరుండు శి తిగ ర్లవిభు(డు 

మజియు నిను. జూచుచున్నా(డు మగువ వాండె 

“దీ వభుజు( డైన కాళింగ దెళవిభు(డు, 

lso పద్మాకరముపొంత *నుండి నిన్ను 

మెచ్చి కనుంగగొనుచున్న యున్మిలితాకు, 
కీడుత్పలాడి. యిజ్వాకువంశోద్భవుండు 

155. వ. 

సుబలభూపతి *పు తుండు నుభగుం డతండు, 

అరుణాశ్వయు క్రంబు లయిన రథంబులయందు రత్నమయ భూషణు అయి 
*సమిద్ధనహ్నులుంబోలె వెలుంగుచున్న యాసౌవీరకుమారులు పన్నిద్దణుం 
దన్నుం _జేరికొలున న నేకనహా | సకరితురగరథపదాతిపరివృతుం డ్రై మవో 
గజంబు వై శోథిల్లుచున్న *యవ్వీరుండు సింధుసౌవీర్నాథుం డైన జయ 
[దథుం డమ్మనుీ జేశ్వరుం డిప్పుడు నీతెజం గెజుంగ. “దివిరి నన్ను నిట 

పు శ్రెంచె ననినం కీ బాండవపల్ని మృదుసం[ భమంబునం 9%Xదంబశాఖ విడిచి 

యు_త్తరీయంబు సంగతంబు సిగావించుకొని' కోటికాస్యున కి ట్లనియె. 

168. 

154. 

1. ఉల్లకాంచన. ..నున్నవాండు _ న. నూ. ళ; పొన్న కాంచన. ..నున్న వాండు - 
జాొ.ళ. 2. చున్న _-ఉ.క.జ.ల. లీ. [తికర్త - పెక్కు (పతులు. 4. పృథుని 

భుండు పుళింద ధా|తీవిభుండు- ఈ. ఐ. త; దీ_ప్పభుజు(డు కళింగ ధా(త్రీవిభుండు - అ. 
"వెక్కు (పతులు; ది _వభుజుండు కళింగ ధా(తీవరుండు-వీ. శ, మ దృ ప్పవిభుడు-ఊ .ళ. 

1. ఉల్ల పద్మాకర = ఊ. ఓ. చ. ట. ళ; నిండు పద్మాకర = ఈ. ఐ, త. శ; ఉపిద 

: _ వద్మాకర = వా, కొన్ని (పతులు; ఒనరంబద్భాకర = జ. వీ. వ; అల్ల పద్మాకర = ఉ. 

2, నమరనుండి నిన్ను కన్గుగొనుచున్న-ఉ; నదిగొ నిలిచి. నిక్కి నిను కనుచున్న కి. 

శీ. డుర్వి నిజ్వాకువంళోదృవుండు సూవె - వా; డుత్పలా&ి యిజ్వాకువంళోద్భ 

165. 

వుండు = వీ, శ. వమ. పెక్కు (పతులు;, డుజ్వలాతి యిజ్యాకు వంళోద్భవుండు అ కి, 

శ, ఈ, జ, ఎ. ప, టు, తే, 4, తనయుండు a ఈ. భు. త, 

1. భూషులయి _ ఉః భూషితులయి- ఆ. 2. సముజ్వల-ఇ. ఏ. ఓ. రుం లి. యవ్వీర 

కుమారులు = కొన్ని (పతులు; సౌపీరకుమారులు _ జ. అ. లీ. శ. వ, 4. యప్పురు 

షుండు-ఓ 5..నాయకుండైన_ జొ. ద. 6. బేం|[దుండు - కొన్ని [పతులు. 
7. గోరి చ. రి. బాంచాలి _ ఓ. 9. గరశాఖ విడిచి. జ. 10. చేనుకొని - ఆ. 
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అన్న యిచ్చట "సే*ేనొంటి నున్న దాన ' 

జిన్సివి వటి కేగుదెంచుట కినియతి యగునె 

*నుతవతిని ధర్మవతి నన్ను నితరకాంతం 
గా దలంచి ర్ సెక్కులు వల్క_6 గాదు నీకు. 

167, వ, నీవు శిబివంళోద్భవుం డై న సురథుపు, తుండ వగు శే నెటుంగుదు నస్మ త్స 

158. తే, 

కాిరంబు సెవ్పెద వినుమేను జాం చాలవతి యెన 3 దుపదుకూంతురం గ్భృప్ష 

యనుచానం బాండునందను లగు యుధిప్టీర భీమార్జున నకుల నహాదేవులకు 

“ధర్మపత్ని "నవ్వీరు లిప్పుడు నన్ను నివ్వనంబున ీనునిచి, 

ధర్మజుండు దూర్చు భీముడు దతిణంబు, నర్జునుండు కేవడమర గవ లర్జి నుత్త 

రంబుగా వే(టటవోయిరి రాజముఖ్యు, కీలనఘు లింతకు వత్తురు వినుతీబలులు. 

159. వ. మీ రమ్మవోత్సులకు మాననీయులరు గావున నార్యజనమి త్తు లగు నక్కురు 
కులపవి తులు సేయు సత్కారంబులు గ కొని *పోవుదురు గానీ యొక్కింత 

కిశ్రడ వియ్యా[శమసమీపంబున నిలువుం డని పలికి యల్లన యవ్వరవర్షి ని 
భయంబునం బర్ధగృ్భహంబు *సొచ్చినం గోటి కాన్యుండునుీ [(గమ్మజి చని 
జయ [దథునితోడ నజ్యామిని పాంచాలకన్యక యనీయును అాండవపళత్ని 
యనియునుం జెప్పిన నద్దురాత్ముండు “మదనకంపితవ్భాదయుం డగుచు 

156. 

167, 

1. నొంటి యున్నదాన _ సళ, ౨. నీకు నిచ్చోటి కరుదేర నీతి యగునె _. న. 
కొన్ని (పతులు. లి. నీతియగునె _ అ. ళ. కొన్ని (పతులు. 4. నుతసతీధర్మవతి 
నన్ను నితర -- ఇ. వ. జౌ. ల్, వెక్కు పల్మ్యంగగాదు నీకు - అ. 

1. వగుట యెరుంగుదు = చెక్కు (పతులు, 2, రం బెరింగించెద = జా.ద. 
లి. పృషదు = ఈ. ఐ. త. 4. కులవత్ని -_. కొన్ని (పతులు; నతిని = గ. భార్య ఓం 

5. నప్పురుపసింహు ఆ; నప్పురుషు లి --ట. 68. నిలిపి _ ఓ. 

1, పడ్మరయు గవలర్టి = అ. ప. లనఘమ యింతకువత్తు రవ్వినుత బలులు = "పెక్కు 

(పతులు. ల. బలురు = ఈ. ఐ. త. ? 

1. యులు కొన్ని (పతులు. 2. పోదురు _ చెక్కు. (పతులు; పోయిదరు _ 

ఇ. వఏ.ఘ. లీ, (పొద్దియ్యా[ళ --"అ. 4. సొచ్చుటయు గోటి _ కొన్ని (పతులు; 
సొచ్చెంగోటి _ ల. ల. సైం౦ధవు కడకుం జని యప్పొలతి వృత్తాంతం బంతయు 
నెరింగించిన నెరింగియు నద్దురాత్ము - ఆ. ఈ. ఎ. ఐ.ర్వు. త. 6. కదన కంపిత=_ 



$10 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

₹నమ్మగువ' నపవారింవంీ దివిరి కతివయజుననమేతంబుగా నరిగి ిసింవా 

గారంబు సొచ్చు 1వృకంబునుంబో లె6 వాండవనివాసంబు పొ త్తెంచి 

షేఫాంచాలిం గని జీచాని కి ట్లనియె. 

160. క. వామాకి నీకు. గుళలమె, నీ'మన నెవ్యావరియందు నిత్య పేమం 
ఇ మెబయు నట్టి 2ినాబగులు, నీమగ లేవురకు నిపుడు నెమ్మదియె మదిన్ , 

. అనిన వానికి 1నమ్మానవతి యిట్లనియె. 

182, చ, స్థిరమతు లై న పార్టులకు సేమమ నీకు ననామయంబె భూ 
వర *తగ వింద వై తి *కురువర్యుల యింటికి నట్టుగావునం 
బరువడి నాసనకియయు. వాద్యము. కొను మాదరంబుతో 
నరసకురంగ మాంసముల( జల్పుము భోజనక్ళత్య మి _త్లటిన్ . 

వేట వోయినారు విభు లివు వత్తురు, వారు"వచ్చి నీకు వలయునట్టి 
(ప్రియము ఓలా చరింప( బీతుండ వె కిమటి, యిష్టజనులు నీవు నేగుం మనను, 

164. చ, అనవుడు నై ౦ధవుం డనియె నంబుజలోచన నీవు మాకు 'జే 
యు నతిథిపూజ లన్ని యును 2నొక్కటనై_ నం గొఅంతీిలేక న 
చ్చినోవియ మన్మథాస్ర్రముల చిక్కునం క7గాజియనొందె ఉంద మీం 
క నను గృ తార్థు జేయుము దగళా రథ మెక్కుము లెమ్ము * నెమ్మితోన్, 

160. 

161. 

162, 

163. 

164, 

న coded tila 

కొన్ని (వతులు; కదనదళిత __ కొన్ని |వతులు; కరకంపిత ౬ ఉ. కో. చ బాణ 
కదంబకం౦ంపీత _ న. 7, దుర్శదంబున నమ్మగువ . కొన్ని (తులు. 8. దలంచి _ 
ల. వీ. కొన్ని (పతులు. 9. సింవా గువోంతరంబు . జొ. 10. మృగ ంబి శో, సు, 
11. నై ంధవుండు పొంచాలిం_ల. కొన్ని (పతులు, 19, యిట్లని యె-కొన్ని | వతులు, 
1. మన మెవ్యారి _ ఈ. ఐ, త. లి, నుభగులూ .. అ. క. 

క్రీ, నమ్మానిని యిట్లనియె _ పెక్కు (వతులు; నమ్ముగువ యిట్లనియె - అ. గ. 

1. నాకు- ఆ. ఈ. ఐ. క,త. ఏ. విను = గ; తగు ఎ వమ,న, శీ. గుణవర్యుల - 
ట. వా. స; కురువర్యుల = వీ. శ. వ. చెక్కు. (పతులు, 

1, నీకుమెచ్చ చ, 2. లోరగింవ ఘు, తై,తుది- చ. 

1. నిపుణవూజ = జొ. ౨, నొక్కటియైన క. శి, లేదు -ల.న.ళ, ెక్కు 
(పతులు; లేవు = కొన్ని పతులు. 4. యవి = ఓ. చ. శ, మ; యది - ఆ; వియు- 
ఆ. ఉ ఎ. రు;వియె కొన్ని (పతులు. ర్. బొంచెను వాదు డెందమిం = ఓ, 
ఘ. ల. రీ, నావుడున్ _ ఇ. వ; చేర్నితోన్ అ లూ, 
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65, వము, ధరణీరాజ్యము గోలుపోయి ఘనకాంతారస్థ లీ వాసులై 

సరివా 'రెల్లను నవ్వ గుత్సితద శా+సం పా_ప్తిమె నున్న ము 

ష్కు-రులం వార్థులం 2గాల్చినం గలదె సౌఖ్యం జంతయు౯ా బేలవె. 

తరవించానన 'శ్రీవిహీనులం గరం బర్జింతు రే కామినుల్. 

166. ఆ, చిగురురేబోడి నిఖలసింధుసౌవీరభూ, వలయ రాజ్య గౌరవంబీతోన 

నన్ను నేలికొని మనః[పియభో క, యోగ్య వగుము విడువు 
మొండు దల(పు. 

167. వ. అనినం బాంచాలి 1 పకంపితచి త్త యగుచుం గొండొక దొలరిగి వాని చెన 

ిననాదరద్భష్టిం జూచుచు. దనపతుల రాకయ కోరుచుం [బతివాక్యంబుల 

గొంత కాలీ కేసంబు సేయుటకె. వాని కి ట్లనియె. 

168. జే. తలంపం బాండవధార్తరా స్ట్రులకుం జెలియ 
లై న యాదుస్సలకు. బతి వనఘ నీవు 

కుం "దో(బుట్టువవుగా వె నికు. కీజనునె 

కేపాడి దప్పి నోమాటలు వలుక నిచట. 

169. క. నయమును ధర్మము గల య, న్వయమున 'జనియించినాడ వక్కట ధర్మ 

(క్రియ యెజుంగంగా వలదె యు, భయలోక విరుద్ద మైన పథ మేమిటికివ్ . 

ఉ₹ర. వ. అనిన నద్దురాత్ముండు కేజరసి స్మి తాననుం డగుచు ని ట్రనియి, 

185. 1. నం పావు లై యున్న = అ, చ. జ. అ 2. గూడినం = ల. కొన్ని (పతులు; 

కాత్తునం = రు; బొందినరి = ఊక; గల్ఫినం = ఆ స, ళ్, 

166. 1. బోణియఖల = ల. కొన్ని (పతులు... వీ. తోడ = లి. కొన్ని (పతులు, కీ. కొను. 

కొన్ని | పతులు. 

167. 4. భయకంపిత క. 2. ననాదర - బొ; నవమాన ౬ వా. సెక్కు. (పతులు. 

లె. చేపణంబు = ఇ. ఏ 

188. 1. దోడబుట్టువుగా వె - ల వి దగునె - ఇ. ప. శి. పొటి అ. ఈ, ఎ. 

ఎ వలుకులు = చ, ర్, నకట = రు. ట్ర్ 

169. కే. నక్కట జనించినాడవు = ల. 

170. 1. మందస్టితాన - కొన్ని పతులు; దరవాసితాన = జ, ల. కొన్ని (పతులు. 
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171. క, వనజా రాజధర్మము, వినవే యెన్నండును 1మనుజవిభులకుం |బమచా ' 
2జనులయెొడ "వావి వెదకం, జనదు వలసినట్ల వేడ్క. సలుపంగం 3 జెల్లున్ 

172, క. విను మదియుగాక జగమున, వనితారత్నంబు లెల్లవారికి భోగం 

, 1బునయెడ సొధారణిము లో, కని ధన మని శేగురుతు గలదె కరినిభగమనా. 

178. వ, అనిన నయ్యంగన |కోధకలుషి'తాంతరంగ యె యిప్పాపాత్ముంిడు (పియ. 

వచనంరీబులం బోవండు 'బెట్టదంబులం గాని చక్కంబడ6 డని కీకలంచి 

యి టనియె. 
॥ లు 

_: (బౌవది పైంధథునితో నిష్టురో కలు వోలువట్ =- 

సం. 8=_ 252=ఎ 1 

174. చం (పకటిత శార్యసారుల నీభగ్నపరా కమనిర్దితాహిత 
(పకరులం బాండునందనులం బాండుయళస్కుల నాత్మలో దలం 

పక నను ధిక్కరించెదు నృపాలకులాధమ నీదుగర్వదు 
ర్వికసన మింశం కబోదు తుది | వేంగగుం దక్కుము *ద్యుప్పలాపముల్. 

175. మ. హిమవత్చాదవవాంత కేలీరతిమై 2నేపారి కోపారుణ 
క కమనేతాంచలమై |పభూతమదశేఖం బైన గంధద్వి పేం 
[దము డాయం జని *సిళ్ళుుసూపుట సుమీ ధర్మాత్ము నత్యు|గవి 

[కము గాం తేయీవరిష్టు నీవు దొడరంగా. "జూచు టూహింవంగన్ . 

171. 1. రాజవిభులకు = బొ. 2. జనములెడ = ఓ. గ. లి. వలయున్ = ఓ. జొ. చ. రు 

172, 1. బునెడను = ఓ. ల; బునెడల -*జ, మ. 2. మొక్కనిధనమని అ. ఈ. ఐ. జ, త. 

క. గరుసు=స. ళ, చెక్కు. (పతులు; గురుదు-న; గురుసు-గ. యు. శ; వలుక-ఆ. ద. 

170... 1. తాంతకరణి ఓ. ౨. డెట్లును [బియ--జ, అ. 8. బు లిగు పలుకుల చక్కం 
బరచెద నని తలంచి = బె. 4. తలంచి - కొన్ని [పతులందు లేదు; కలుషించి-ఓ. 

174. 1. ఛైర్య = చెక్కు (పతులు, 2. భంగ = ల. న.ళ. చెక్కు (పతులు. లి. బోక - 
స, ళ, కొన్ని |వ్రతులు. 4. దుర్విలాషమున్ - భఘ; మ్మత్సలాపముల్ య. 

1765. 1. గతి=కొన్ని (పతులు. 2 నెవ్యారికిం దారుణ _ ఈ. ఐ. త. ద. లి, (భమ... 

++ కుధరాభం బైన -- అ. 4. కేలి=ఇ. వ; సీళ్లు.ఘ; నుళ్లు = ఆ. ర్. నూపునరు 

చందం వీవు నత్యంత వి - జా. 6. గరిష్టు = ఓ. గ. రు; వరిష్టుతోడ కౌ. 

7. జూచుడూహింప -- ఓ. జ, 



(88) 

176, 

1177. 

178. 

179. 

రలు 
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ఉ. శాతనఖా (గఖండిత లసన్మదకుంజర కుంభము కము 

కాతత శై లకందరేగుహోంతరసు _పీమృ గేం దకేసర 

(వాతము వేడ్క *నూంచికొన వారక చేరుట గాదె [కోధని 

కైలోమహో గు భీము. జెనకం దలపోయుట నీకు నెమ్మెయిన్. 

మ. చలీజిహ్వా | గివిలీఢవిస్ఫురితదంస్థ్రాథీషణం బైన బె 

బ్బులి6 గోలం గొని (వేస తోసి తొల6ంగం బోవచ్చినకా వచ్చు. గా 

క లసత్కూరళరాగ్నిదున్స్నవాని నగ్గాండీవి నబ్గించి యె 

వ్యలనళా మానధ నాథ్యు లె (బతికి పోవల౯ోవచ్చునే ఇమేరికిన్. 

ఉ. కేబోరన విన్ఫులింగములు *వొడ్మంగ న్న గవిషంబు |గ్రక్కుచుం 
[గూరవిచేష్ట నాలుకలు [గోయు మహోరగళాజయుగ్మముం 

చేరి పదావాతిం గినియ జేయ దలంచుట గా నెణుంగు దు 
( . 3 

ర్వారులు మాదపు తుల కవజ్ఞ్ఞ 'యొనర్చం దలంచు శ్రుర్చడన్ . 

ఉ. ఆలములోన "వీ(క నమరాసురకోటికి నైన దుర్భయుల్ 

2-వాలిన వీరు లవ్విభులు వారికి నె గ్లొనరించి పోయి పా 

తాళము సొచ్చి డా(గినను దప్పదు మృత్యువు నీకు నక్కటా 

కాలము నింజె నీవశముగాదు విధాత్భీని చెయ్యి [తోవంగన్ . 

176. 

177. 

178. 

179. 

1. గృవోంతర - పెక్కు |వతులు. వి. మృగేం[దు నేవ దుర్నీతి గురంగముం దలచి 

నేరక చేరుట - జొ. 8. నాంచికొన - ళ; చెక్కు. (పతులు. 4, మహో(గఖీము - 

కొన్ని (పతులు. 

1. దం స్ట్రైగ, దంష్ట్రో [గ -న. వ. నిశాత = కొన్ని (పతులు; నువోే [గ - ఓ; 

లిలియ - త- లి. డాజి- ఆ. ఉ ఎ. రు; [తోచి - కొన్ని (పతులు; [తుంచి - ద. 

4. శక్యమే - ల. వెక్కు (పతులు, 

1. భోరన = సెక్కు |వతులు; భోరున - కొన్ని పతులు. ౭. పుట్టగ - ల. 

8. అప్పుడున్ = న. కొన్ని (పతులు. 

1. నిక్క మమశానుర - అ. జ; నింక నమరాసుర _ కొన్ని [వతులు. £. (వాలిన- 
బె, ఘ.మ. లి. నివైది - కొన్ని పతులు; సి చెయ్యు _ ఈ. ఐ. త. ల, వీ. 

శ పష.న;డు తప్ప[దోవగాన్ ఎ టీ, 
ఖో 
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180. 

181. 

182, 

188. 

184. 

185. 

శ్రీ మదాం'థ మహాభారతము 
లో 

క, జేలును గర్క్మటియును బెగు, కాలమునకు జూలు దాల్బుగతి. బార్టుల యి 

2లాల నయిన నాచెస దు, ళ్ళీలుండీవై తిది వినాళచిహ్నాముగాదే. 

వ. అనిన జయ। దథుండు నవ్వుచు నవ్వలంది కిట్టని యె. 

ఉ. వారిజనే[త పాండునుతవర్గము 2న డిట మాకు *వింతయే. 

*ధిరులం బోలె "నేల వెజపించెదు మాటల “మమ్ము వింఖు సౌ 

వీరకుల|వసూతులము పీరుల మే మితరఊలీశసా 

ఛారణబుద్ది' సేయకు ముదా _త్తచరి తుల మైన మాచెసన్. 

వ. వలవని మాట1ేలం చేర్చినం దీరదు వేగంబ యల్ల కనకరథం బొండె *నల్ల 

మవోగజంబు కనొండె నెక్కుము బీరంపు మాట లాడక [1పియవచనంబుల 

నస్మ(త్పసాద భాజనంబ వగు మనిన విని యాజ్ఞ సేని వోని కి ట్టనియె, 

ఆ. వీరపత్నినయ్యు వీరనహోదరి, నయ్యు నీకు జూడ ననదవోలె 

'నున్నచాన నెట్టు లున్నను నాకు నిక, దెలుపనెల పలుకుతియ్య మేల, 

చ. అతులితవృష్టి! కకయబలావళితో. బటీళంఖఘోష *ఖీ 

షితభువన తయుం డగుచు శీఘోతురంగర థాధిరూఢుం డై 

180. 

182, 

188, 

184. 

185, 

1. నన చూలు-ఈ. ఎ. ఐ. త. 2. ల్లాలెన -ద. శి, వైతి విది నాళ లః 

1. నేత్రి - పెక్కు పతులు. 2. నేండుగ -శ.స.ళ. 8. |కొ_త్తయే - ఈ. 

ఐ. త. 4. వీరము చోవ - స; వీరుల బోలె - ఇ. ఎ. f. మమ్ము - ఈ.ఐ,త. 

6. నీవు ఎ చ; మమ్మునీవు ఎ బొ. 7. చూడకు  ఓడొ. చరు. 68. దార=. 

“పెక్కు (పతులు; దర్పమహో(గుల మైన = జొ, 

1. లువేర్చినం - సెక్కు (ప్రతులు; లనేర్చినం = న. ళ; వర్ణించినం -స;లు నె(శె) 

ప్పినం - వీ. శ. ష; లు వెక్కులు పలుకక - జొ. 2. కాకున్న నల్డి మణిమయ 

కుధా_స్తరళణాలంకృతం బైన భ[దదంతానళంబువై నొండె = జె. ఏ, నొండె 

యక్కుము = ఇ, ఈ, ఐ, లె; ఒం డె దుశాంతమని = తరం. 

1. సోదరినయ్యు కాలగతి ననాథవోలె నున్న - ఇ. ఏ; సోదరినయ్యు వీరజనని “ 

నయ్యు వెరివాడ = జొ. 2. నేనిన్ను = కొన్ని (ప్రతులు; నాకునిన్ చెలపనేల-శర. 

1. భోజక = జొ, ౨. సింవానొద = ఆ; ఉ. ఎ, లీ, ఖీష్మిత _ అ, క; నిర్జిత = జొ. 

ఉమ యిప్పు = ర 



186. సీ, 

ఆ 

187. ఉ, 
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సజితదనుజాన్వ యుండు యదుసింహుండు ీవెన్ను(డు "ముట్టి ని౯ా బరి 
తతబలు6 కీజేయ నాకు చెన గల్లుీబటిం7దు గాక య త్తటిన్. 

గాండీవరేఖ యాఖండేలు వాపంబుకరణి గా. దద్దుణక్వణము ఘోర 

జరగా నవిర ళగంభీరవీరరసాపూర్జ మై సంతతాోవలి వ 

ళతుపతాపోన్షసమయంబు శమితంబు గా మి!తబ రి కేకారవంబు 
౬ LC లా 

లెసయగంగం దోల్తెంచి యిందనందనమవోజలధరం జాయతసాయకోరు 

- వృష్టి ముంచుటయును ీవెర(గంది నిలువంగ, నలవిగాక "పజణచు నప్పు డై న 
నాత్మదోషవృ త్తి కై మనంబున వగ, చెదవు. గాక కీయిపుడు 'నెప్ప నేల.. 

ఘోరగచాోవిదారణ *విఘమూరి త శా తవకుంభికుంభిముల్ 
కచీర్తుచు మౌ క్రికంపుతతిచే రణభూమి నలంకరించు కే 

రఖీరసలోలు.డై సమదలీల బకాంతకు. చేంగుబేరం గీ 

న్నారంగం జూచి*కాక యిటు లంతకు నీమది (తు ళ్ళడంగునే. 

186. 

187. 

ర్, [శితజనరథణుండు ఆఅ టెం 6, వెన్నడిముట్టి = న. వెక్కు (పతులు. T నిన్ను 

ముట్టి వే = ఓ, యు. ల, రి. 'బేయునచ్యుతుడు - అ. ట. 9. "బెరుంగుదు _ "వెక్కు 

[వతులు; ెబరుంగవె దుష్టమానసా - అ. ట. 

1. ల - "క్కు. (పతులు. బి. థీషణముగ వపుః వృథు కాంతి సౌచామనీవిలానముగ 

యుద్దావలి ప్ప = ఓ. ఏ, (2) గర్జ (ము) గా నతిరథ గంఫీర సంపూర్ణ మై నంతతంబై న 

యా[గవాంబు = టట. లీ.రత _ఎఊ. చ.ల;ు 4. (గవామున = అ. గీ. తెంచు 
నద - ల. కొన్ని పతులు. 6. వెగడొంది చేస్టింప = ల. స, ళ. కొన్ని (పతులు; 
వేగంబచేష్టింవ - కొన్ని [పతులు; వేగంబ చెప్పింప - ఉ.యు. 7. నిలిచి యవ్వ్పు 

డైన -ల. న, ళ. చెక్కు (పతులు, 8. వేజచెప్పనేల - స, 

1. ఖిదారణ = ఊ. న. లి. గభీరమవోరణసాగ - ల; విఫఘేనసమిద్ధ్యన సాగ = పొ; 

గభీర వసాకర సాగ _ ఓ; గభీరతరావాత - ఇ. _ కి, విస్ఫార - చ; ముల్ _అ. 
జ ల. వీ.మ; కుంభీర - వా = కొన్ని (పతులు. అన్వయము సుగమముగా లేదు. 
4. చీరుచు మౌ కిక [వతతి చెన్నుగ భూమి యలంకరించుచున్ టట; చీరుచు 

మౌ క్రిక[వతతిచే రణభూమి నలంకరించు (ప) గే - అ.క. జ. వీ. శర, వ. నూ; 
ఖీరచిరోరు మౌక్తిక గభీర తరారుణ సాగరాంబు కే = వా. కొన్ని (పతులు; స్ఫార 
తరోరు మౌక్తిక విభాసి తరారుణ = చ; భీరుచిరోరు - వెక్కు [వతులు. 
5. భూరి్మిపతాపియై సమరభూమి బకాంతకు = ట. 6. గండ్లారగ జా, 7. కాకిటు 
లలంతుల ౬ న. ళ (యతి? _ 7 
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188. 

189. 

190. 

191. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

క,. 'నను ఇజవనీతల చందం, బున నవమాగింప నీకు. బోలదు మత్సా 

వనపాతి వత్యమహిమ, ననిళశము “*నేకీడు నెందు నందదు నన్నున్. 

వ. అని పలికి (దౌపది యర్దురాత్ముండు దన్ను. బట్ట సమేకట్టుక న్నెజింగి 
తమ పురోహితు ధౌమ్యునిం బేర్కొని యా (క్రోశించిన నతంకడతిరయంబున( 
జనుబెంచు కనాలోన. 

ఎవి సైంధోఖ్ర[డు (దౌవదిని ఖలాతారైరముగా నౌ శ్రికొని పోవుట ఎఎ 

సం. 8.22.28 

ఉ. పాపవి'నిశ్చయుండు నతి పయ్యెదకొంగు గడంగి కిపట్టినం 
గోపముతో *నుదల్చికొని కోమలోయు౯ వెన వాని వేయుడుం 
బోోపడి వాండు *చితముగ భూమితలంబున6 "చైళ్లై కీ మారుత 
శేపవిభగ్న మూల మయి చెచ్చెరం (చెళ్లు మహీ4రుహూంబునాన్. 

వ, ఇట్లు నేలం బడి తడయక *యగసి జయ దథుంిడు మగువం దిగిచి రథంేబువె 

నిడికొని సపరివారుం డయి యరుగం *దొడం7” నప్పు డప్పొలంతి పురో 
హితునకు (మొక్కిన నమ్మహోత్ముండు నై ౦ధవుం బేర్కొని యిట్లనియె, 

188. ౧ 1, ఈ సద్యమునకుముం దొళానొక [పతియం దీ [కింది పద్యముకలదని స. ళ, 

189. 

190. 

191. 

చ, ఘనతరచావదండభవకాండమవోనిల ధార చే జమూ 

ఘననికురంబ మంతయును గంపము చేయుచు వేగ మా।దినం 
దను లిటు వచ్చు నంతట మదంబును శౌర్యము మాని యాత్మలో 

నను గణియింపు కార్యమును నాదగునిర్శల వాక్యపద్దతుల్ . 

శీ నిను గీడు వొందు నందును నిందున్ _ ఇ. వ. 

కేం కట్టుసన్న యొరింగి = ఆ, ల; కట్టుట యెటీంగి = చ.వీ.ళ.మ; క ట్రనక న్నెరింగి= 

ఎ. ఏ, డును నతి = కొన్ని (పతులు. శకి. నాసమయంబున = ఘ, వీ. శ. షు. 

1. నిశ్చితుండు = ఒ రు. £. యీడ్సి -ఊ; ముట్టి మఘ. శీ. నదల్చి = 
6 

చెక్కు. (పతులు; నదల్చివెన - జౌ. 4. చేవడి చెంప(వేయుడున్ ౬ జొ. 5. (బో 
పలి _ వీ. వ; బోపరి = కొన్ని (పతులు; పూపరి జొ. 6. శీఘుముగ (న) = 
ఘట. ల. ౪. [వాలె = అ. క. జ. ల, 8, మారుత ఘు. ల. వీ. శ. స్క 

మారుతాశేప = వా. కొన్ని (పతులు. 9. చేపితభగ్న - అ; చేపవిఖిన్న = ఊ. 
10. రువాం బనన్ = ల. న, సెక్కు. పతులు. 

1. లేచి = ఉ, ఘు వీ. శ. బి, డగణిత సుందరాంగి యగు నమ్మగువం =. 

5. బున = ఊ; బుమీద క. $$ దొణంగ ల. . 
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192. మ. తగునే రాజకుల్మపసూేతులకు నత్యంతంబు నేశాద్భళం 

198. వ, 

194, 

oa 

బగు దుష్క-ర్మము నాదుపల్కు_ విను మీయభ్లాకి. పుణాత్మ యి 

మ్మగీవళ౯ా వే విడు పొండునందనులు నిమానంబు. ([బాణంబు నే 

పగిదిం గొందురు గాని *పో విడువ రీపాపంబు నిక౯ా | చెక్కొనున్. 

అని యా కోళించుచు నమ్మహీసురవరుండు వాని పిుందన చనియె నిట 
పాండవుశ1లునవ్వనంబున న నేకిమృగంబుల వధియించి యందజలు నొక్క 
యెడం శేగూడంబడి *యా[ళమాభిముఖు లై “వచ్చు నెడం దమ్ములం జూచి 
ధర్మ జుం డీ ట్రని యె, 

. ఇనుండున్న 'దెసనుండి *యెొలు.గింపం దొడంలగం బతులు మృగంబులు 

నతిఘోరిిరుతుల 

కిముగిడెడు నిపుడు మనకు శదాపలిదెస నతోఖీషణాక్ళతి నలుచె వఅడు 

పగఅచే నవమానపాటును కగయరంబు గలుగు నీశకున[పకార మరయ 

"గడుకొని చెయి వెట్టి కలంచిన ట్లయ్యెడుం జి_త్తంబుం దనువు 
కీని శ్చష్ట మయ్యె 

. నరుగుదెండు వేగ యా ళమంబున గృష్ట, నునిచి వచ్చినార మొంటి నకట 
తలంప( [గూరమతులు ఛా _ర్తరాస్ట్ర్రులు గడు, నెగ్గు సే నీయలేశ4జూతు 

రెడమ వేచి. 

192. 

198. 

104. 

1, తులరు గ, లి, వన్వీడుము = ఆ. శీ. వో విడువావా; పోవిడువ = పెక్కు 

(పతులు. 

1. లు వనంబున = పెక్కు [పతులు; ల నేకమృగంబుల = ఊ. బె. ల. వ, మృగ 

కులంబుల = కొన్నీ (పతులు, 8, గూడికొని = కొన్ని (పతులు. 4 మగడి 

యా[శమాఖభి - ల. పెక్కు (పతులు. 5. చనునెడ =. ఈ, ఏ. ఠి. తనయుం = 

కొన్ని (పతులు, 

1. యెొలింగింప = ఈ. ఐ. త./వీ. నళ, వ, భంగి = ఇ. వ. గవ; రుతుల = ఉ. 

జౌ, వీ. శర. వ. ళ; గతుల = వా. కొన్ని (పతులు. 8. మగుడడు a వెక్కు 

పతులు, 4. చావపటి = ల. శ. వెక్కు (పతులు, ర్, భీకరాక్ళతి = కొన్ని 

(పతులు, రి, యుద్ధంబు = కొన్ని (పతులు. 7, గడువులోజెయి = క. వీ. ళ. 

8. విచేష్ట = జౌ. ద. లి. నాగ = పెక్కు (పతులు. 10, దలతు _ చ; జూతు 
(A) 

శెపుడుశేచి = ట. 
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195. అ. కమలహీన మైన కమలాకరమువో లె "'రాజహీొన మెన 'రాతివో అెం 

జూడ. *గామ్యకంబు శూన్య మై యున్నట్లు, దోశె నేమికీడు *ీదొడరు నొక్టా, 

196, వ. అని యె నిట్ట య్యేవురు నరదంబులు సత్వరంబుగా( దోలుకొని యా[శమం 

బునకు వచ్చు నెడ( బాంచాలి పరిచారిక జిధా తేయిక యనునది ;, కేయత్రి 

కరుణంబుగా నేడ్చుచున్నం గని ధర్మతశనయు సారథిమయైన యింద సేనుండు 

రథంబు “*డిగ్గనుజికి చని యిది యేల 'నేలం బడి పొరలుచు *సేక్సెదవృ నీ 
"కపకారంబు సేసిన వా రెవ్వ రనిీన నది వానిం జూచి వై ంధవుచేతం 
బాంచాలి చెజపోయె నని పలుకుచు *బె ల్లేడ్చిన నింద్రసేనుం డిట్లనియె, 

*పాండుపుత్రుల బహిఃపాణంబు నుత్తమశీల నమ గం బాంచాలతనయం 
గొనిపోవు నంతటి కిగుండె గళ్లెనె విమోవోంధమాననుం డై న నై ంధవునకు 
'నేంగుం గా కేమి మహీతలగతు. డైన గగనంబునకు “వేగ యెగసి చనినం 
సబోనిత్తు కే పొర్తివుత్తురు గాక కయుద్దురవృ" త్తి జార్జు లాదురితచరితు 

196. 

197. 

heey, 

1. రహితకీరపంజరంబుభంగి - ఇ, ఏ; భూమిసతియు చేని వుంమునోలి _ ఆ; రాజ 
పీనమగు వురంబునోలె _ కొన్ని |పతులు; రాజు లేనియట్టి రా|తిషో ల అట J. 
ట.న. పీ, గామ్యకవని - ఈ, ఐ. త. 8. దొడరే ఆ. ఏ ఓ చ ల. 

1. వగచుచునశ్లేవురు రథంబులు - ఆ; యె నళ్లువురు గథంబులు - కొన్ని 
(వతులు. 2 ఛా|తియనునది _ల. కొన్ని (పతులు; భా[తక = కొన్ని (పతులు, 
తీ. యతిశయకరు = ఓ; యతికారుణ్యంబుగా “ఆ శీ, డిగ్గి అత మఘ, యు, దిగ 
నురికిద, ల. యేల నేలం బొరలుచు.వెక్కు_ (పతులు; యేమి 'నేలం బడి పొరలి... 
ల; యేలనేలం బొరలి యే డ్చెదవు ఎ అ. జం ర, నేడ్చుచున్న దానన = ర మ. లీ, 
శ. మ. '. కవమానంబు - అ, జ; కవరాధంయు - ఈ, ఐ, త, రీ. యడిగిన 
నది = ఐ.త.ల. 9. (బె) శ్రుడ్చిన టొ, గ చంద, 

1. పాండవో త్తములకు (వాణంబు = చ; పొండునూనుల బహిః. ఈ. ఊ. త; 
పాండుపు[తుల బహిప్పా9ణంబు = మా. మీ పోవ నెంతటి ఇ, వ.ల; పోవ 
నంతటి = ఊ. ద. తి. గుండియగ లై మోవోంధ-గ, ఘు, 4. వెన 'నెగని పెక్కు 
(పతులు. 5. బోనిచ్చెదశె పోర? బోరివుచ్చెదరుగాక దున్సవా'తేజు లాదురితచరితు - 
వీ కష. ళ; బోనిచ్చెదరె వారు బొరి గొం[డుగాకంగ; తొనిచ్చెదరి పొరి న. 
కొన్ని పతులు. 6, యుద్ధతవృత్తు బార్జు లుత్తమచరితులు ఇ. ఎ. 7, గతి = 
కొన్ని (పతులు, 



198. 

199. 

200. 

201. రో 
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కేతొవరుల ఘోరవివిధా స్త్ర కికాశలం, చెలులు డయ్యెంగాక యేమివాండు 
వవగవ కుండు మబల వెరి న్నుగత దున్ని, మగువం డెత్తు రిపుడ మనుజ 

లలు. 

ఆనున నయ్యంగన యపాంగతరంగితంబు లగు 1జాప్పజలంబు అలన కర 
ap] 

చే వ పమార్జనంబు*ల నపనయించుచు నతనిం గనుంగొని యి టనియెొ. మడా. 
ap] 

ఇం (దక ల్సు లైన యేవురు నృపతుల, “నాత్మ గొనక యుజక యంబుజాత& 

నవ వారించినపుడ యద్దురాత్మునకును, జేటు మూండె *వేజు చెప్ప నేల. 

ఇంతకు మున్న వాండు సనియెం గడు దవ్వుగం బోవ కుండ న 
తరంతరయంబునం బటురథావలి యొప్పంగ కినేంగుం డగు ల 

నసనంతనకట్టుం డ్యన్ర్రములు కేశ న్ర్రములుం దొడగుండు వర్మముల్ 

నంత తదివ్య బాణముల శా|తీవుం దున్ముండు చెండు నెచ్చెలిన్. 

*ేబూూదిలో. దొరంగిన పూ క్షాహుతియుంబటో లెం గుక్కతో ల్లి త్తిలోం 2గూరినట్టి 
"రా జెతకపిలగోరసధారయునుబో అల *ిమసనంబులోం బడ్డ మహితపుష్పు 

198. 

199. 

200. 

201 ఈ 

8. నైపుణం ల. ౪9. యిపుడు = ఈ. ఐ. త. 10. వైరుల నిర్చించి - ఈ. ఐ. 

చవ నరుల వెన [దుంచి = ఆపః వానినుద్దతిం (తుం) దున్ని = వీ శ, మ. 

11. వరులు = ఈ. ఐ. ఘ. చం.త. 

ఇఅాము ంబుల నల్లన =ఓ లిన = కొన్ని (పతులు. 

1. నాత్మలోననుజక = న, ళ., కొన్ని [పతులు; నాత్మవో లె. దలంప కంబుజాత = 

న. శ యాత్మవోలె నురక్=ఎళ. వ; నాత్మలోన దల్ప కంబుజాకి - ద; నాత్మలోన 

చెల౭లుగ కంబుజాటి. - జొ. వీ. £, వేయుజివృ = దొ. చ. ద; నదియు = ఘ. ' 

1. మున్ను = కొన్ని (పతులు. 2. బోకయుండ - కొన్ని [పతులు; బోవకుండ = 

ఆం వ. అల. లి. నెక్కు డ్నుగుల్లై -ఐ.త. ఉ. నయ్యన వేతొడుగుండు - ద; 

సావానవృ త్తి దొడంగుడు -గ. ర్, వులన్ దునుముండు (కేల్ళిడిన్ = ౫; వులం 

యునుమూాడుడీ వెసన్  ట., 

1. బూ జ్రైలోబోసిన - కొన్ని (పతులు; బూడిదెలో బోయు ౬ జ; బూడ్జెలో బెట్టిన _ 

ఆ. బు. త; బూది లో బెట్టిన = వీ. కళ. వ; లూడిలోయబూసిన _- అన. లి. గూర్చి 

నతి = వమ. ళ. లీ. మలినంబులో = ఆ. ఇ- వ.స. 
| 
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202. 

208. 

ఖ్ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

మాలికయునుబో లె మదిరాజి దుర్దనుకతమున దూషిత గాక “మున్న 
కచనరయ్య వేగంబ చనునె సన్మం (తివి శుతపురోడాళంబు శునకమునకు! 

తే, జనునె "కమలనుగంధికాసారశేళ, కలుషిశవఖాది యైన నృ గాలమునకు( 

జనునె తన్వంగి సౌందర్య చతురభావ, *భంగి యాదుష్ట చరితునిపాలు వడం. 

౫ థొండథు లోలుడు సైంధఫుపై యద్ధమనవం బోశ్రుడు 2 

సం, 9. 208.21 

వ. అని పలుకు చున్న "ధా శేయిక పలుకులు విని దాని నా శ్వాసించి యక్కురు 
2వీర్రు లేవురు *నాతణంబ సన్నద్దు లై. *కోధావేశంబునం జేసి మవోర 
గంబులుం బోలె రోంజుచు జయ దథు గవెన్నడి దాడి వెట్టీకూడముట్టి 
తత్రై్సైన్యంబు పిలుంద నా కోళ*వచనవివ్వూలుం డై పోవుచున్న ఛామ్యుం 
గని నమస్కరించి మీ రింక శీవిగతఖేదుల రై యొయ్యన *రం డని యామి 
షంబునకుం గవియు 'ేగలుంబో ల సై ం౦టీధవనేనపయిం గవిసి సింవానా 
దంబులు సేసి రప్పుడు పాండుపుత్రుల రథంబు]*లు నడియాలంబు!లు ' 

నూచి నె నై_౦ధవుండు |దొపది క్రి ట్రన్యెొ, 

| ఈవచ్చురథంబుల వా, రేవురు నీ మగలె యంబు జేతణ 'వీరిన్ 

భావించి 2యెవ్వ( డెవ్వం, డేవిధమునచా(డు శఛెప్పుమ 
"యెలుంగగ వలయు. 

202, 

208. 

4, యుండ - ఇ. ఏ, ర్. చనుడయ్య-ఊ. 6. మి[శిత - ఆ. ఈ, ఐ. త. యతి?, 
7. పువ్పనుగంధి = జొ; సౌగంధిక కమల సార కేళి = ఓ; కమలనుగంధ = కొన్ని 

(పతులు. 9, పలలాళి క. జ; జలపాని *+= ఇ. 0 భంగి దుష్టచరితుని జా 

కొన్ని (ప్రతులు; మునకు దుష్ట రి త్రుడిమ్ములనలంప - = గం అ, 

ధా|తిక = వెక్కు (పతులు; ధాతి ఓ యులు. లి వృషభు = జొ. ద. 

| తత్స ణంబ = ల, "పెక్కు (పతులు. క. రోషావేళంబున - ల. “పెక్కు (ప్రతులు. 
ర్, వెన్నాడి = ల, కొన్ని (పతులు, 6. కూడముట్టి - కొన్ని [పతులందులేదు. 
7. వివళ (త) వివ్వాలుండగుచు జనుచున్న = కొన్ని (పతులు. 8. వీతభేదుల నై - 

అ. వీ. శ, వ. లి. రండనుచు నామిషం = అ. జఒ.క. 10. ధవు = కొన్ని 
(పతులు, 11. లునడియాలంబులు అ. వెక్కు (పతులు; లడియాలంబులు = వా. 

12 లగని ఘు చ.ర్వు. 

1. వారిన్ _ అ, ఆ. ౬, ట. &, వీరితెరగులు ? యీవిధమని వేరువేర యెొరుగగ 

జెవుమా - జె. సంధి. శీ. చెప్పుమెరుగగ వలయున్ = ఇ. ఏ.చ,ల. 



204. వ, 
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1అనిన నప్పాంచాలి యనాదర క్రోధఘూర్థి త యగుచు “నతని కిట్లనియె. 

205. ఆ. ఇంక వీరి నెజింగి శేనియు నెజటుంగక, యుండుతేని. జేయ నొండు గలదె 

౨06. వ. 

దుర్శదమునం గరము.దుశ్చరి| తమునకు(, జొచ్చి నీకు చేటు చెచ్చికొంటి. 

అయినను న న్నడిగితివి గావునం జెప్పెద నింతియశకాని నీవలన నాకు 

భయ మించుకంతయుం కగలుగదు *సోదరసహితుం డైన ధర్మీనందనుం 

గంటి కనింక6 గుశలంబ యని పలికి యిట్లనియె. 

205. 

207. 

లీ07. మ, తన్ను వృ" శ్వాంగు(డు శుద్దకాంచ నసము ద్యద్వర్డు( డీభ్యు ల్లస 

ద్వనజాతాయత చారులో చను(డు శదీవ్యద్భూరి తేజోోఘనుం 

డనఘుం ర్డ్ల ల్ల రథంబుచె వెలుగు పుణ్యాత్ముండు ధర్మాత్మజుం 

6 « ఆళ్ళ 7 8 డనిరోధ 6 పతిభా|పభావనిధి 'యత్యాళ్చర్య శార్యుం డనిన్ . 

204. 1. ఈ వచనమునకు ముందు జొ (పతిలోనీ కింది కందపద్యము కలదు. 

కం. కనికొనవలయున్ నాకన, విని|చౌపది |కోధమాన విలసితమయై యూ 

డిన యట్టి యనాదరమున, ననియున్ యాతనికి నిష్టురాలాపములన్ ; 

అనినం భాంచాలి = ల. కొన్నీ (పతులు; అనిన బాంచాలి జూ చెక్కు. (పతులు. 

2, వానికిట్టనియె = ల. కొన్ని (పతులు. 

1. నీకుచేటు చెచ్చుకొంటి = ల. స. ళ. చెక్కు |పతులు; నీవుచావు( చెచ్చుకొంటి- 

బె. 

1. నీవలనిభయము - ఆ. రు. ల. 2, భయంబొొక్కి.ంతయు = కొన్ని (పతులు; 

భయంబొక్కి ంచుకయును = ఈ. ఐ. చ.ర్వు,. త. ల; భయఆబించుకయు = కొన్ని 

(పతులు. 8. లేదు = కొన్ని (పతులు 4. సహోదర - ల. కొన్ని (పతులు 

ర్, తనూజుం = ఉ; తనయుంగంటి = కొన్నీ (పతులు. 6. నింకనాకు = ల, 

l. రు|చాంగు = టం లని, డత్యుల్ల స = వీ స, ళ. కొన్నీ (పతులు; డుత్ఫుల్ణ 

సద్వన - ఘ. శ. మ. స. ల; డుద్యల్లస = ఇ. ఏ. లి. మాద్యద్భూరి - అ; దీవ్య 

స్ఫూర్తి = కొన్ని (పతులు; నుద్యద్భూరి = లు; విద్యద్ఫూరి రు. 4. ధనుం = 

ఓ. బొజ్బక,. అ. ర, డుల్లి - ళ. ళీ. 6, (పతిభా [వబోధ - వా; (పతిభా 

వళావనిధి = ల. పెక్కు పతులు; (పతి భావబోో ధనిధి = ఇ. ఏ. ఓ; (పతిభావ భావ 

నిధి ఎ ఉ 1 యశ్యాళ్చర్యు డే మేదినిన్ - టట... 8. ధుర్యుండనిన్ - కొన్ని 

(పతులు; "భౌర్యుండిలన్ = ల. 
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౨08. చ. కురుకులశేఖరుం *డత(డు ఘోరరణంబు*ల నెట్టిళతూోలున్ 

శరణని సొచ్చి శేని విలనత్కరుణాోమతి. గాచు "నీవు చె 

చ్చెరం *జెడిపోక నా"పనుపునేసి వినీతి యెలర్ప ీనమ్మవో 

పురుషుని నాాశయింపుము విభుండును నీదగు తప్పు లో.గొనున్. 

909. చ, ఘున!జవస_త్వచారుతురగంబుల( 2ల్టూనిన యల్లవిస్సుర 

తృనకరథంబూీ.వె నుడిత కాయు(డు సాలమహీరుహంబు చా 

డ్చునం గ్దనరారుచున్ * వెలయు |భూకుటియున్ దశనోస్ట పీడనం 

"బును నయి యున్న వాం డనిలపు త్రు(డు కిథీముడు భీము డాిిజులన్ 

త్రీ 

210. ఉ. ఈతని పౌరుషం బరయ నెందు నమానుషకృత్య మ।పతీ 

ఘాత మనేక మద్భుతము "గర్వితులాౌ ధరణీశ్వరుల్ నిజం 

బీతని నాజిలో6 జజెనయ నెవ్వరు నోడుదు రిమ్మహోభుజుం 

డాతతీరోషు. డై నం |బళోయానలు నట్టిడ యాజ. 'డేమిట౯ా. 

డితడు - ల, వెక్కు (పతులు; డతుల = ఈ. ఐ.త. 2. న నెట్టి - అ. ఉ. 

ఘ. ర్భుుననేచి. ఆ; నంత్తైు-ఊ. ల. లన్ = కొన్ని (పతులు, 4. రతి- 

ఆ. ఈ, ఉ. ఎ. ఐ. త; గతి - ఇ. ఏ. ర్, చుండు -ఇ. ఏ... 6. గొనిపోక - 

ఆ; గడుబుద్ది -ట 7. పలుకు -ఘ.ల, రి, నిమ్మవో = కొన్ని (ప్రతులు, 

|. తర = వీ. పష; భుజ = యీ. ఘు. శ, 2 బూనిన = ఈం కొన్ని (పతులు, 

లి యుల -ళ; యట్లి - చ. 4. వైనుదిత - న, ళ. సెక్కు (ప్రతులు; వైరు 
యు 6 ౬... చి... 

చిర - ఉ; నందుదిత = గ; వైనతుల - చా; వైనతుల కాంతి.విశాలమహీధరం = 

అ; మై నతులకాయుడు సానుమహీధరంబు = ద. క, నల = ఆ. ఈ. రు; ఘన 

మూరిమొ చలిత - చ. 6. బొలయు = అ; బరయు -స,ళ. 7. బునుదగ 

నున్న - ఆ. జ. ల; బునునగు ఎ జె; బుననగు - ఒ* రి, శూరుడు = ఘ. 

0. డాజిలోన్ = ల. కొన్ని పతులు. 

910. 1. గర్వితులై - ల. పెక్కు ప్రతులు... 2. జెనక -.చ; జెనయనెంతయు - జౌ: 

ఫీ కోపు - ఓ. శ. యానిల మటిద - అ; యానలుడటిడ - కొన్ని (పతులు; 
లు 6 ' 

యాంతకునట్టిడ - క; యానలు చాడ్పున = మఘ; యానలుడ ట్టిదయాళు = ఆ. 



211. 

412. 

21లి. 

214. 
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. ధర్మజు కూార్మితమ్ము (డును ద(త్సియశిష్యు(డు నై నె నవా(డు స 

త్కర్చు6డు వాడె చూడుము (పగాఢ కేర్పిక్రీగ్ర కృజి తేం[ద్రియుండు దు 

ప్కూర్ములం గన్న సై (పడు 2న కాను భయంకరవి క్రమ కియా 
నిర్మథి శారి ఫల్లును(డు నిర్మల తేజు డ జేయు. కిడేరికిన్ . 

1బవళగతిం గామరోషా,ది వికారము *లొందినను మదిని ధర్మపథ 
(పవివాతి గానీటేడతండా,దివి జేం దతనూజుల్డద్వి తీయుండు 'పేర్మిన్ . 

. అయనయసం[గహుండు వినీయవ్యవసాయి భయా ర్రలోకసం 

శ్రయు(డు గృతాన్తు. డాహావనిశారద శార్యుండు 2ళష్ణ బాంధవ 

(పియుం డసమానసుందరగభీరళు భాకృతి “యల్లపుణ్యుం డా 

రయ నకులుండు *పాండుసుతరత్నము భాసురకీ రి 5యిమ్మహిగన్ . 

. బీరు(డు చి తియోధి దృఢి వేధి గృతా స్తుండు భూరిబుద్దోవి 

స్ఫారుండు వాగ్వి శారదు,డు పార్గుల కూరిమి తమ్ము. డుజ్జ్వలా 

కారు(డు ధ్ర ర్శదతు( డవికారుండు |పౌఢపతంగ ీ కేజు( డ 

ద్దీరుండు పాండవుండు సహ దేవుండు దేవనిభుండు ాంపునన్. 

211, 

214. 

1. వితీర్ణ - ఉ. ఘ; వితీర్ణి _ జ న. ళ. 2, వికార - ఘు, చ. 8. డేరికిన్ _ 
న. ళ. చెక్కు (పతులు; డాజులన్ - ఆ. ఈ. ఉ. ఎ. ఐ. త; డాజిలోన్ = వా. 

1. అవళమతి - ఓ; వివశతగామ[కోధాది - జొ. £. వొంది కొన్ని (పతులు; 
లి. దుదిన్ - చ; మదిన్ - అ. ఓ.క. చ.ల. శ్వీడిత -ల. కొన్ని (పతులు. 
డెపుడా - ఘ. ర్. డును దృతీయుడు నెమ్మిన్ = గ; డద్వితీయుడు జగతిన్ - చ, 

1. యధ్యవసాయి = వొ; యాధ్యవసాయి = స, భఖ; యవ్యవసాయ, యవ్యవ 

సాయి - కొన్ని (పతులు; యవ్యవసాయుడునార్హ - ఈ, ఐ, త; యవ్యవసాయ 

జయార్ద జు దీ; యవ్యవసాయద యా ర్త ర -దజ వి. సిద్ధ బాంధవ = ఊ. లి. యుల్ల - 

శ, 4. మా(దినుత - జొ. 5, యున్మహిన్ - ఈ.ఐ త. ర. ఈ పద్యము 
తరువాత ల. స. (వతులలొ యీ [క్రింది పద్యము కలదు. 

కం, ఈతని కీత జెసాటి, మహీతలభూ భృశ్స మాజబ్బందములోనన్ 
కీతనగ సేతుమధ్యో, ర్వీ తల విఖ్యాత యశు(డు వీరుడు తలంవన్, 

1. ధీరుడు చితయోధి దృఢదీ వృకృతాన్తుుడు = న. 2. వాజి - క. జ; యోధ. 
ఇ. ఒ త. లి. వేది - పెక్కు (పతులు. 4, విస్తారుడు _ కొన్ని (పతులు. 

5. చారశొర్యు - ఓయు. ల. సు 6, శేజుడా - జొ. చ.ర్వు. ల; తేజుడీ = 

ఈ. త; శేజుడున్ గ. ఘ. 7. మించునన్ - ట. 
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15. తే. కొడుకులం 'దెల్లం గడు గూర్చు గొంతే యతని 

కిమ్మవోత్ళు(డు మహి శేదలియించెనేని 

( దాను 2ినగి ష్ చెల్టిన యయ్యు CE 

ధర్మ ీ నిన్లుండ సత్యంబు BONY శ దెవుడు, 

ఓ అ కళ్ rin Sarcasm కి సరులు edad in rt ఖీ] |. 

గ్ Lb! గ్. Wr na టం శస al ih We re, ey 
మక రాపొతగ టే కసం ము లో డయా? ఖీ టో నీ జ i : 

mi శ, | 

ఖీ 

dw అల wwe... తపక కి 
సీయం M0 re మానం Warne Swf AE క టయ మేరుం 

య ms |. Te wh Why ౮ wu ie’ 1 “og ఖా బ్ స! . . mn శ 

loge “i ర వే యని ననుట గ యులు H క. (ఖ్ నం 

నా. శన గ 

mM సిం అంటడు 

దబు mows NEO సన్ స NT CT TEE UC ECS 
1 ట్ట్ళ న. ke 

17, 

నిలువుడు వడిం *జో ఢువు( ఉనుచు. . నియో wae re 

శగలయ( బురికొల్సి స్రై ధను 
Herbie iE 

డలఘుపరా క ముడు నిలిచె సావానవభగా। 

215. 1. నంచలింతచె నేని . Hy (పతులు; చభియించునేని  ¥ . బీ, నగ్ని చల్ల గ్ 

యగు నేనియోత్మ ఎ చ; నగ్ని చల్లన వై శ్ర నను గత్మననుందు అన నగ్న కడు చల్లన 

నను నొత్మ ల బీ, నిత్యుడ్రై అ కోన్నీ [స | పతులు 4 “el + ఓ. ఘా, 

216. 1, వీరంధరు _ ఐ. త; వీ రేవురత్యంత అల రే రలలులు = ఘా, ఫ్ర న 

సెక్కు. (ప్రతులలో లేదు. 4, నువోనిలధారాపొశిన్న Disp an en క్, Dh 

అ; యవినీన 5, గీ Ao _ “సెక్కు. (పతులు; జనము ఎ ఉ వివి 71 fe 

డెను = "పెక్కు (పతులు; MWh ఎ ఇ. ప ఘమ, న, గోల = fy (పతులు, 

9. యిమ్మెయిం = గ. 10, కోన - కొన్ని వతులు 11 సైంధవ = కొన్ని 

(పతులు. 19, నలతో . ఇ. వ. అ; నీకుం గు. 18, బల సల్లం = కళ, కొన్ని 

(పతులు. 14. గించిన = క, 

217. 1. తలగ అ, జొ. జు తొలగుడు పొడ పుంషేయ డే అ కం 

పొడువు పెక్కు (పతులు. లీ. కీడును అ స క్కు. | 

[చేయు చే. ఏ rege ఎల స, ళ, "వకు. | పతులు 

కొల్చుచు = ల. న, ళ. పెక్కు (పతులు, 



218. 

2919. 

౨20. 

ఐఏ], 
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. ఇట్లు "| తిగ రిిశిబి.సింధోనై న్యంబులతో ననేక *నరపతిపరివృతుం డై నిలిచిన 

రయ దథుం జూచి ఖీమసేనుండు 6 కోధారుణలో చనుం" డై. రథంబు డిగ్గి 

8ళజ మక బంధబంధురంబును నయామయంబును నగు 10x చాదండంబు 

దిపుచు వానిపయిం గవిసిన ఓనడ్డపడి కోటికాస్యుండు నిజో*సై న్య 

సంఘంబుతో నమ్మ హోవీరుం బొదువుటయు నతండు. 

. మదగజముల రథ యోధుల, బచాతులను* దురగ ములను 2బలువిడిం గలయం 

జదుపుచు దుర్వారగతికా, విదితబలు(డు కిఘనగచా|పవీణత *మెటినెన్. 

ం ఇట్లు ేవిపారించి యహిత నై న్యంబు 2 వాతం బగుటయు: జలంగి సింవా 

నాదంబు సేసి యతండు '*సారథి *1సముపనీతం బైన రథంబు గసాదరంబుగా 

నెక్కి. గృహీతశరాననుం డై కవి క్రమించె మణీయును. 

. అలిగి యుధిషిరుండును న, గలికం [బతివీరు లడర. గార్ముక విద్యా 
(0) a 

విలసనము మిగుల సౌవీ, రుల నూర్వుర *రథికవరుల రూ పడ(గించెన్ . 

218. 

219. 

220. 

౨21. 

1. (తిక ర్త - పెక్కు ప్రతులు. 2. శిబి - ఓ. జా. వీ. శ. ష. ప్రతులలో లేదు. 

8. సింధుసౌవీర - వా; సౌవీర = చెక్కు [పతులలోలేదు. 4. రథికవర - చెక్కు 

(పతులు. ల. వైంధవుం - యు, 6. (కోధదారుణారుణ = ఐ, త; [కోధా 

రుణిత - ఆ. ఓ. జౌ. చ.ర్వు. ల. 7. డగుచురథంబు = ఉ. ఐ. త. ర. పామ - 

చ; ఖీమసత్తుు - ఆ. 9. బిందు - కొన్ని (పతులు; వట్ట = జౌ; బిందుబంధ = ఘ. 

10. కఠోరగచాదండంబు-ల. 11. గని కోటికా = కొన్ని (పతులు; నతనికడ్డ పడి 

కోటికా - ఇ. ఏ. 12, వైన్యంబుతో = కొన్ని (పతులు. 18. నవ్వీరుం = ఆ. 

ఈ. ఎ. ఐ. రు. త. | 

1. దురంగములను = ల* పెక్కు (పతులు; దురంగమముల బలువిడి = దె. బి అరు 

వడి = చ బలువడి - శ, లీ. పటుగదా = ఓ. చ. స్క తనగదా = ఉ. 

*. చూవెన్ = ఓ. రు. ట స. 

1 వివారించుచు నహిత - ఓ. రు. ల. = వినాళం = 8; విఫలం = ఒ; వివాతం- 

క. 8. సారధి - కొన్ని [పతులలోలేదు. 4. నముపాసితంబై న = క. జ్య సమీప 

గతుం డైన రథం - ఊ;  సహితనియతంటై న = జౌ; సనమీపానీతంబై న = ఓ. 

5, సాధనంబుగా = ట. 6. వివారించె = ఆ. 

1. అలసి = ఇ. ఏ, 2. వీరవరుల గార్భుక-అ. ఆ; కీరు లడల = జూ; వీరులందు = 

జ. కి. నవ్వీరుల - స. చెక్కు (పతులు. 4. నధికబలుల = స. వెక్కు (వతులు. 
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లిలిల్ల, 

999. . నారాచపాతముల దు, 'ర్వాశేరుండు నవాదేవుం డావానముఖంబు 

. వారణకోటి 'దచారోవాకులతోన నివళమె యొ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

. నకులుడు నిశాతసాయక, నికొరంబుల 1సమళఛారుణీశల మెల్టం | 

| బకట*ీపరవీరోవరమ, _న్హక *బంధురముగ నొనర్చి చారుణభంగిన్, 

a న 

శ్యారోవాకులం గూల్పుచు, వీరవిహోరంబు నలిపి వేడ్క. * యెలర్పన్ 4 

= సింధురాజనై న గ్రసంధు!ీపూర మునందు, మహితఫల్లు నాఖ్యీమంథనగ స్స 

దిరిగి కలంపం దొడంలగె. బర నృ పలక కమవో, ఇలచగ (నజంబు సంచలింయ్వ్య 

కలియ చు కీనవని (చా 
నూతహాయిధ్వజపాత పూర్వక ముగ రథములు దును గ య రథులత్రాశ్యా 

వెస "రావుతులతోన వస మణి వాంయములు 'గెడసి 7యెల్లిడలను 
బుడమి( గ్య 

దందడి శిడెరలుచు సందడి 'పెల్లుగా, 10గాలుబలంబులు గూటి గలయల. 

. దుముల మరిక మయ్యె సమరతలంబున, ఘోరరుగిగ చారను*ర 'నునలాా 
బితవిరోధిబలు(డు శ తమఖపేసూనుండు, చాపీనై పుణంబు నూసపునపు తు, 

222. 

228. 

224, 

225. 

Heiter. corey ఆగం మలా DS స Wore ges ౯ 4 

కు. 

1. 'బేర్చిధారు = ఈ, ఐ, తే; [పచురధారు ఉల జ", ౪౯; సక టి ఎ ఘు, వ్, తర కొర న్ా 

ఈ. ఐ. త; వరవీరనర _- ఆ. జొ. శి, ఘనమన్తక - ఊ. 4, దంతురము ౨. 
ద.ల. వీ, శ, వమ.న.ళ; తుములముగా "పెక్కు. (పతులు; ములు దుత్తుము రొన ర్చె- 

ఇ. జె; ములు శకలము లోొనర్భ్చె- గ, 

1.రత-అ రణ అ. ఈ. ఇ, శత. నీ, నపొస్త్యారో వా = పెక్కు (పతులు, 
లే, దలిర్పన్ - జొ. 4. ఈ పద్యముతరువాశ నీ [కింది నచనము ల, వీ. శ.వ. 
(ప్రతులలో: గలదు. వ॥ మజియు (నతి) భయంక'రాళాగంబున,. 

1. తోయంబుల-ల. 8. మందళాదింల; మందరంబు-కొన్ని [వతులు ల. బలుకు - 

1. రథారోవా _ గ, శ. రెండవ చరణము నందును గథుల|వళంనకలదు, ౨. మచ్చు 
పజచె = ఎ. (ప్రానయతిభంగము. లీ, (వాతపొత ౬ ఈ, ఐ; ధ్వజ వాత పూరవ - 
కుజ. శ. తోడ _ పెక్కు ప్రతులు. 5. నురౌతుల - ఏ; రావుతుల - లో” 
ళం చెక్కు (పతులు. క. వసుమని-క, గ; వసవరి-ఈ, ఐ, త. 7. యయెక్హుణ్ా 
ళ. కొన్ని (పతులు. 8. బేరులు నందందు పెల్టుగా _ ఎ, 9. బెట్టుగా = ల. తాగింది 

శు క్ష (పతులు. 10 గాల్బలంబులు ఛాలగూలి _ గ, 11. తనయుండు _ ఇం 
19. వీరరణము _ జొ, ద. 
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$౫6. తే. సవ్యకరము !నందును నపసవ్యకరము 

నందు! బర్యాయ సంగత కిమగుచు. జూడ. 

గొఅవి |దిప్పిన *యొప్పున మెఅసెం బార్డు 
గాండివము వాలు(దూపుల *గనియనంగ. 

అట్టియెడం [దీగర్త రపతి మైన సుధన్వుండు గచావానుం డై *రథంబు డిగ్గి 
చని ధర్మతనయు రథ్యంబులం గూలీనేసిన నతండు నిశితసాయకంబున 
వానియురంబు (వచ్చి విగతజీవుం గావించి సత్వరంబుగాో. జని నవాదేవు 

నరదం బెక్కె మజియును దిగ ర్తులలోన మవాముఖకే.మంకరు లనువారు 
నకులుం బొదివి ఘనళరాోసారంబు గురిసి జలధరంబులుంజో కే రి లిన 

CC 

నమ్మా|దీనూనుండు వారి ీనిడ్డణ( బెక్కమ్ముల ినొప్పించె నంతం దదీయా 
|గజుం డగు సురథుండు. 

శరినికరంబుతోC *దొడరి గర్వితు(డై జతనవారణేందు న 
క్కురుోకులవీరుమీ(ద *నెసం గొల్పినం ద దథఘోటకంబులం 
బరుషత6 జంపు నగ్గజము 6 వాయక వా? డసిచర్దువాన్తు. డై 

ధరణికి "దాంటుచో నది కీమదంబున వెండియు జై 6 గడంగినన్. 

౨9౨1. వ. 

293. చ. 

2౨6. 

22, 

229, 

1. వ్య = ఇ. ఏ. బి. మ య్యొనమర = ఆ, ఉ. ఎ, వ యట్లను జా 

= పృ తెరగున - జొ. జ. ద. ల. త. గమియెనంగ _ ఊ. లు గమియనంగ = 

అ. జె. ఘ. రు. సృ గవియనవుడు - గ; గమియయనగ = కొన్ని [వతులు. 

1. కర్త = "పెక్కు (పతులు. ల. యరదంబు = ఆ. ఎ; రథంబు డిగ్గనురికి - చ 

న. వైచిన = ఊ; (వేసిన - ఒ. 4. బోయి = కొన్ని (పతులు; నరిగి - ల, 
కొన్ని (పతులు. ర్. రధంబెక్కె - వెక్కు [వశులు. 6. సారంబులు గురిసి = 

కొన్ని (పతులు; సారంబులం బొదివి = చ. T. గర్జిల్తుచున్న - ౬; ఘూార్జి ల్లు 

చున్న గ. రి. నందరం = ఆ, ఊ. ఓ. యు. 9. నొంచె = ల. పెక్కు [(వళులు. 

10. శూరుండు = ఆ; బృహ దథుండు జ గం 

1. గడగి = పెక్కు పతులు. &. వెస- క; తనవార ణేం[దమున్ - గ. అ; తన 

వారణేం[ద మక్కురు - ఘ.జ.శ.మ. లీ. కులవీరు - ళ. వెక్కు (పతులు; 

బలవీరు - చా. 4. నెసకొల్పిన = వీ. శ; బురికొల్పిన = ఉ; వెసగొల్పిన = వా; 

నెసకొల్పిన - శర. 5. జంవె = ల. ళ. వెక్కు (పతులు. 8. పాండవసింవుడు 
ఖడ్లవాస్తుడై -జ- ష. 7. వేగదాటిన మదం ౬ అ. ఎ. రీ. ముదంబున = ఓ.క.భ. చ. 
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౨20, చ. తొలంగక యమ్మవో*బలుండు దోర్చల మొప్ప. గృ వాణపాతభం 

282. వ. 

గుల గరినాథు £ికేలు నిరుగౌమ్ములతో "ఏరయంగఈ శ దుంప బె 

ట్టిలకు విచేష్టమె *ఉనార్రగు రానేనుంగువై నతీమా।తఖీతివి 

వ్యూలు. డగు కతు "నుద్దతి( గృతాంతవిధేయుని. జేసె (వేల్మిడిన్. 

. వెరులు *దలంకంగ 2నిమై్మ, దారుణపౌరుపవిశేషేదకుం డైయ .. 

ప్విరుండు' రయమున నరిగి న, మీరతనయు నరద మెక్కి మెజ సెం బోరన్ 

. ఘనుడు వృకోదరుండు నుం గట్టలుకం దలి పడ్డ కోటి-కా 

ిన్ఫునితుర గంబులం దునిమి నూతుసోకంఠము( (దుంచివై_ చి చ్రీ 

వనిశిత మైన [పాసనమున వానియురంబు వగిల్చి *చంపినం 

కనుక్రనిం చాజె ఖీతి. యెసభళంగ6 దదీయచమూనమూపహాముల్ 

ఉలి అర్జునుండు నౌలీరవమాడులం దిన్మ్మాద్ద ౧౫ దంథ్రాగు ౫= 

సం, 8 ౬. 255 _ 27 

1అంత నంగారకుండును. గుంజరుండును *న్భంజయుండును *ను_ప్తకుండును 
శ తుంజయుండును నుపీబుద్దుండును ీశుభంకరుండును 7|భమంకరుం 

229, 

280. 

పప], 

P82, 

1. రథుడు = సెక్కు. (పతులు. 2. శకేల్నిడుదకొముల -_ శర. పెక్కు (పతులు; 
కేలునిడుగొమ్ముల = ఓం ఘ.సంళ, లి. [దుంచి _ల పెక్కు (పతులు; [దుం 

పబవీ = ల. కొన్ని |పతులు. ఉ. యొరగు _ పెక్కు వతులు, ల. చేనుగుతో =. 

ఎ. జ. ల. 6. ఖీతితోడ వివ్యాలు - అ. జొ. 7. నంతట = ల; నుద్దతకృ తాంత = 

చెక్కు (పతులు; నుచ్దురకృతాంత = క. . 

1. దరలక గ.ద. లి. నిమ్మెయి - ఎ. ఏ. ఓ. జ, ల. లి. దతుడునై - ఓ. 

1. గని ద్వ; నినుగ ట్రలుకం = వౌ; దనుగట్టలుకం _ నూ. వక్కు- (ప్రతులు, 

బి వ డ్లగోటికాన్ఫుని జా pn వీ. ల. వెక్కు (వతులు; పడ్డకోటికాన్ఫుని = క్. 

సూ. లి. శ్వుని- చ.ల. 4. తోడనె- గ. 5. పేర్చి _ ఊ. 1. కొనిని ౨ ఓం 
చ; గనుకొని _- ల. కొన్ని (పతులు. 

1. అంత = ల, చెక్కు [వతులలోలేదు. 2. [కంజరుండు - ఆ. తి. గు ప్పకుండు- 
ల. కొన్ని (పతులు; న ప్పకుండు - ఆ. ఏ; (పమదుండు _ జొ. $4. వారిదో 
ణుండు = ఈ. ఐ. త. 5. బంధుండు - ఆ ఇ. ఏ; బద్దుండు = ఓ, 6. భయం. 

కరుండు - ఇ. ఏ. 7. భమకరుండును _ కొన్ని (పతులు; |భ్రవరుండు - ల; బలె” 
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డును శూరుండును రథియును కీగువాకుండును “బలాఢ్యుండును ననుసౌ 

వీరకుమారులు పన్ని రువురు నిజ్వాకు శిబి సైంధవ |తిగ ర “నై న్యంబులం 

పండి |కీడి మార్కొని ఓేపటుబాణజాలంబులం గప్పిన. 

అతుల కోధవిఘూర్జ మానహృదయుం డై చండగాండివని 

ర్గత జభ ల్రాఘములం దద్యన్త్ర కివితతుల్ ఖండించి సౌవీరనం 

తతి ఉన్ని దటవిండ్లులం దునిమీ దోర్గర్చంబు ర్ఫీతింగ కస 
౧ య ద 

స్మితు( డై యాతడు కిదచ్చిరః| పకరవిచ్శేదంబు సేసె౯ా *వెనన్ . 

284. క. ఆకులముగ శైబుర్థల ని, జ్వాకుల సై ంధవులనుంి [దిగ ర్తులనుం బో 

నీక పొదివి రయమున న, స్తోకపరా[కముండు *దునిమి తూ(టాడె *వడిన్. 

అప్పుడు రణభూమి యంతయు *శవమయం బయ్యె నంబరం, *బంతయుం 

ఓగబంధ మయం బయ్యె. ర్బ్రార్రు కేయూరవీరాంకవిభూషితంబు లై న బాహు 

చరణీచ్చేదంబులును గార్భుక తూణీర*కాండఖండంబుీలు నతకూబర 

298. 

ఘుండు - ఆ; దధియును = జౌ; న్ముభ్రమనుండును - ఘ. 8. గుహుండును - 

కొన్ని |పతులు; గువానుండు - ఇ. ఉ, ఏ- ఒ 9. పరాకుండు - కొన్ని (పతులు; 

పశాకుండు ౬ కొన్ని (పతులు. 10. పన్నిద్దరు - ల. కొన్ని (పతులు. 11. బలల 

బుల _ ఈ. త. 12. గలయంగూడి = ల; గూడుకొని _ కొన్ని (వళులు. 

1కి. బహుబాణ = "పెక్కు "పతులు. 

|| కూర - ఇ. వ. లి. బాణాఘములన్ = ఓ; శాళాన్ర్రృములన్ వ గి. 

లి. తతులన్ = ఈ. ఐ.త. 4+ బన్నిద్దరి = కొన్ని (పతులు; బన్నిద్దజవీరులం = 

ఇ. వ. శ. ష్క బన్నిద్దర పిండ్లు దున్మివటు ఎ ఓం అ; బన్నిద్దర విండ్లు దున్మిఘన- 

ఈ. ఐ. త; బన్నిద్దరివిళ్ళు - ఆ. జ, రు. ర్, దీరంగ = వీ. శ. ష. 6. సంస్మితు- 

సెత్కు (పతులు. 7, కృష్ణుడు = అ. కీ 8. దదృల|పకర = ఇ. వు వాలి 

. నందజ శిరశ్ళేదంబు - స, ౪9. వడిన్ -,ల. కొన్ని (పతులు. 

984. 

285. 

క్షే, వైభ్యుల = కొన్ని (పతులు; చెతుల = ఊ, లీ. మరి(తిగ ర్తులనుం = ఊఉ, ఎ. ల, 

లీ. దున్మితూటా డె = అ. ఒ. జొ, ఘ.ల. ఓ. వెసన్ = అ. జల; ననిన్ = ఊ. ఓ. స. 

1. ఇట్లు = అ. క, ల. శర = ఇ. వ. శీ. బెల్హను = అ. కొన్ని (పతులు. క.దమం 

బయ్యె - జొ. 5. బాహుకేయూర - టో జారు కేయూరాదివీరాంక భూవణ 

భూషి - జొ; జూరుకేయూరవోరవీరాంక - ఒ. . 6, భేదయు - జ. యు. 7. శాం 

డంబులు = ఇ. ఏ. రి. నష్టక శేబిర ఎ ఆ; నునతకూబర = కొన్ని (పతులు. 
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రథాంగ కేతనీ తివేణుకళకలంబులును బుండ రీకవ్యజనచామరశక్య్ళా 
గంబులుం గరవాల పరిఘ శక్తి గదా ముసల పట్టిన [పానిలేళంబులు 
నెక్కటం జూచిన రానులై ోయుండెం ోగీలాలవూరంబును మాంనవం 
కంబును గేశ నె వాలంబును నై న కయపంగ్య నదీ (వే పొహాంబునందు 

బహు! విధ [క వ్యాదగణంబు లవ గావాంబు సేయుచు. (బకటపీకోలాహల్ర 
వ్యాకులం *బగు చుండె నివ్విధంబున. 

286. క, “గాండివపవన పేరిత, చండాంబక భో రికిఖల శతమఖతన యో 
ద్రండదవొను. డొకమా|త్రన, ఖండితసౌవీరోనై న్యకాననోమే్చెన్, 

287... వ, అట్టి! కందున జయ।దథుండు (చౌవదిని ఏ౫ విడిచి రథంబు దోలుకొని పజచె 
"నంత ధర్మీజుండు ధౌమ్యనమన్వితోయె యున్న పం చాభిం్గని నిజ 
సరథంబుసె నిడికొనియి నె ంధీవువలాయనం 'జిజింగి యర్గునుండు 
కళ తు సేనాీహన నసంరంభంబున నున్న థీమసేనున క ట్సనియె, 

288. 

9. నాతవత్రశకలం - కొన్ని (ప్రతులు; నాతవళరేణు శకలం = ఆ, ఉ ఎ ర్లు. 
10. తుండంబులుం (?) = క. జ ఖండంబులుం - టట. 11. గుఠళారవరిభు కు 
12. ముసలముద్గర _ ల. కొన్ని (పతులు. 18. శకలంబులు ౬ ల. కోన్ని (సతులు; 

_ నారాచశకలంబులు - ఎ. ఓ; శేశశకలంబులు = ఆ, రు. 14. విక్కటిల్లి 
యుండె - ఆ. ఉ ఎ. రు; యుండ = మఘ, ల. 15. రొజఖవూరంబును = అ. 
16. యపూర్వ రక్తనది = ఒ. 17. విధభూత వేళాళ్ళకవ్యాద = ల. కొన్ని 
(ప్రతులు; భూత బేతాళా ది(కవ్యాద = వీ. శుమ.ళ. 18. గావానంబు = అ, 
చెక్కు. (పతులు, 19. కోలావాలంబులగుచు ఆ; కోలావాల బహులం = క, జ; 
(కేంకణ బావుళ్యంబు ఎట. 20. బులగుచునుంణె = ఉ. 

1, గాండీవవన|పచలిత = బొ; గాండీన పవన వేరిత = వొ. ఈ పొఠమున ని 
గురువుకా లేదు; గాండివ ౬ ళ, 5, వికిఖ _ ఉ. ఘు, రీ, తనయ = న, కోన్ని, 
పతులు. 4 మెరినెన్ = ఈ. ఐ. త. పాఠము చింత్యము, 

1. (కందున దలరి _ పెక్కు (వతులు; |క్రందునం దల్హడవడి - అ. క.ల. 2&2 డిగ్గ్ విడిచి. ఊ. బౌ, గ. 8, నందనుండు _- ఇప. ఒ.ల. 4, మొన పాంచాలిం = 
ఆ. ఈ. ఉ. ఐ. త. 5, జూచి _ కొన్ని (పతులు. రి, రథంబున = ల. 7. నిడు 
౯నియె-అ.క.ఘ.ల. 8. వుండు వలాయనుండగుట = శ, వ. 9, వాన = నంబుననున్న ౬ అ. మఘ. 10, భీమ. నకి ట్లనియె = ఆ. ఎ, ఐ. రయు,త, ల. 



. 

288. "తే. 

289. వ. 

240. క. 

241. క, 

ఆరణ్యపర్వము _ షష్టాశ్వానము ల్)! 

1వీతలజ్ఞుడై పటిచె సౌవీరివిభు(డు 
కభొను(గు [పజ నేల యాజడి దునిమి వై వ 

నద్దురాత్ముని వెనుకొని యసువు లిపుడు 

గొన(గ వలయు లేలెమ్ము సద్వినుత శౌర్య. 

అనిన నతండు గయ్యంబు సాలించి ధర శ్రతనయుం జూచి, 

జననాథ (దుపదసుత। దో. 

డొని *ధెమ్యుండు నీవు. గవలుం కీగుజుకొని మగుడం 
జను. డా శీమంబునకు నే 

మును *సై ంధవువెనుక( గూడ ముక్షైదము వెసన్. 

అతలంబున. “| గుంగిన న 

ద్భుతముగ దివమునకు 2సెగసి పోయినం *బగతుకా 

కహతు చేయక మగుడము విని 

వహాతు(డుగం జేయుదుము కివిజు లడ్డం జై నక, 

942. చే. అనిన ధర్మజు డిట్లను నద్దురాత్ము. 

బొలియః జేయుట దగదు దుస్పలం దలంచి 

వాని నొక తప్పునకు న (పవలదొ యాంటి 

కేయమపహిపికి 2ఖేదంబు సేయణీదగునె. 

288. 

240. 

వత్త]. 

242, 

ఓ. విగత = కొన్ని (పతులు; విరథుడై పోయె నవ్వీర విభుడువాడె - ద. కి.వరుడు 

ఓ. ల. లి. చెనటు పజ - అ; బెనుగు = ఒ. కంస; తెనగు = ఘు, పీన్లు వజ వేటి 

కిప్పుడు బెట్టుదునుము = ఇ, ఏ; పీనుగలనేల తునుమంగి ఫీమసేన జా. కీ. వద్వి 

నుత చరిత _ జౌ. చ; నద్వినుత కార్య - క; నద్విమల కార్య - ఊ. 

1. ధెమ్యులు = పెక్కు (పతులు. శి. గూడుక ల; గూడ్కొని = ఇ; గురు 

కొనికూడం = శ. లీ. మమునకును మేమును = కొన్ని [వతులు. +. నిట 

వై ంధవుని గూడముశ్లైదమువెనన్ = అ; మునువై ంధవుగూడ వెనుక ముశ్రైదము 

వెసన్ - ఘ. వీ. శ. ప. 

I. [(గుంకిన - ళ, కొన్ని [వతులు; (గుక్కిన ఎను తీ, నెరిగ 

కొన్ని (పతులు. 4. మృతు చేయక ఎ ఆ. జ వీ. వ. ఈ విలియ 

1, జేయంగ - అ. చ. జ. ల్లీ. మరకువ = ళం. పెక్కు. (పతులు; మరుకు 

= కొన్ని (పతులు. ర. జనునె = ఊ. వీ, శ. మ. శ; దగవె- ఇ, ప, 



ర్ర్శ్రీ 2 

జ్ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము శ్ర 

248. వ. అనినం చాంచాలి భీమార్జునులతోడ 1నప్పాపాత్ళుని దెనం గృపిసేయవలవ 
దవళ్యంబును వాని వధియించి శేనాకుం [బియంబు గావించునది యిట్టి 

(దోహి యెల్లభంగుల వధ్యుం డీనియెం దదనంతరంబు ధర్శనందనురీడు 

ధౌమ్య (చౌపదీ నకుల సవా" దేవనహితుం డై కీమగిడి యా[శమంబునకుం 
జనియె నిట ఫీమవిజయులు ిరథంబులు రయంబునం దోలుోకొని చని 

కోశమాతాంతరంబున నై నె ౦ధవుం గని రప్పుడు కిరీటి దూరాపాత 

ఓ2నరిఖంబుల జయ దథు రథ్యంబులం బడ నేసిన. 

244. క, తల్హడపడి యరదము డిగి, విల్లును ఓనమ్ములును విడిచి వెల్ల నగుచు మే 

245. 

నెల్ల జెమర్పంగ నూర్పులు, పెల్లుగ నమ్మునుజపకువు సెలుచం *బఅశచె౯. 
య | ల, 

ఆ, వాని. జూచి నగుచు చార లోరోరి యిం, కెందు( "బోవ వచ్చు౭ బంద నిలువు 

మిట్టి కడిమి నమ్మి యే [పల్లదంబులు, సేయటఉిదొడంగి తనుచు 
ఢా యుటయును. 

246, వ, "మరలి చూచి *వా( డొక్క గుల్మమధ్యంబు. దూజుటయు. గని క్్భీవు 

“నుండు “రోష సందష్టాధరుం డగుచు రథంబు డిగ్గ తీన్స్రర్ర్రిక్రి, 

249. 

24 డీ. 

245. 

.246. 

1. నద్దురాత్యువలనం - కొన్ని (ప్రతులు; నిట్లును నప్పాపాత్మువలన - జౌ. 
2, సేయ = అ. జ” (పతులలోలేదు. ల. నాకుం [బియంబునేయునది - కొన్ని 
(వతులు; యట్టి _ వా. 5. యనియ - అ జౌ. క. ద. 6, డు వాడు సమర 

విముఖుండై. పారిపోయిన వాడగుటం జీని చంపం దగదు పట్ట తెండని 'ధౌమ్య = అ. 

ఈ. ఉ. ఎ. ఐ. త. ల. 7. చేవులం దోడ్కొని-ఇ. ఏ. 8. నిజాశమంబునకుం - 
ఈ. ఉ. ఐ, ఎ. త.ల. 9, నిజరథంబులు = ఆ. క. ల. 10. కొనుచు (గోళ - 

ఆ. ఈ: ఉ, ఊ. ఎ, ఐ. త, 11. మాతంబున -క.గ. చ. 12. శిలీముఖం 

బుల = జె; విశిఖంబులు దొడీగి - ఈ. ఉ. 18, వైచిన = ఊ. ఐ. 

1. నంబు -ద. £. బాలన్ _ కొన్ని (పతులు. 

1. జారవచ్చు = జౌ. 2, గడగితనుచు = కొన్ని (పతులు. 

1. అదరిమరలిచూచి - ల; -మగుడిచూచి - కొన్ని ప్రతులు. ౭. యందొక్క = 
కొన్ని పతులు. శి, భీముండు = కొన్ని [పతులు. , 4. రోషావేళ కంపిశాధరుం 

డగుచు = ఓ. యు. చ; రోవదంప్టాగిధరుండగుచు. = కొన్ని (పతులు; రోవదష్టా 
ధరుండగుచు=ల; రోషూ వేశకంపిత దంష్టాధరుండగు చు-అ. 5. నుటికిచని=క. జ, ల, 



ఆలా 

ఆర ణ్యపర్వము షష్టాశ్వాసము 533 

బి47. క, ఒడిసీ తల వట్టి చేలం, జడం దిగిచిన వాండు * పెనం బడుటయు. కిద్రిక్ల ,_కా 

మెడం ద్రొక్కి గాఢముప్టిం, బొడిచె మొగరోబవియ ర_క్తపూరము దొరు(గళా. 

248. క ఒడ లెల్టం బిండీ!ీకూడుగం బొడిచి *యెగయ నెత్తి (తిప్పి భూస్థలోమీదళా 
బడ వై చియురము మొగమును, నడిచెను వడముడి*తల[ పహోర కకుళలుం డై. 

249. వ. ఇట్లు చెట్టుగా నడంచినం బగతుండు వివకుం డగుటయుం జూచి యర్జునుం 

డోహో యింత సాలు నింక నొచ్చినం ద్రాణవిముకు( డగుం గావున నజాత 

శ|తువచనంబులు దలంచి *వీని. గరుణింపు మనిన నతండు గవ్వడిదెనం 
గనుంగొని ధర్మీనందనుం డెప్పుడు( గరుణయ కాని కార్యంబు *చేటుపాటు 

“విచారింప6 జొరండు నీవును నతనిభంగిన బేల వై. తిద్దురాత్ము నెట్లు 

"నై (పవచ్చునని కపలికె ననంతరంబ. 

ఎవి ఖ్రీయు(డు నెంధళ్రం బిట్ల కొని వరిఖొబించువ == 

సం, $$. 258.8 

. వాండి మైనక త్తి వాతియమ్మునం గొని, పగతుశిరము చెక్క లెగయ గొఅిగి 
నరుల కెల్ల జూడ నవ్వగునట్టుగా(, గలయ నెదు గూ(కటుేల నొన్చి. 

247, 

248, 

249. 

బి50. 

1. బడ వేసిన - ఇ. ఎ; నేలబడుటయు = జౌ. 2. తూలిపడుటయు ౬ ల స. కొన్ని 

(పతులు. లి. జక్కన్ = కొన్ని పతులు. 4. బవిసి _ ల. ళ. కొన్ని (పతులు, 

1. కూరగ-_ఐ. జౌ. క. వీ. శ, న. శ. ల యు నెగనెత్తి- మఘ. శ. కి. మణీ 
యున్ - ళ. పెక్కు (పతులు. 4. కర|ప్రవోర = కొన్ని (పతులు. క, ముల గ 
డున్ _ జొ, 

1. ఇెట్టుచబచిన = స్య జెట్టడశిన = ఆ. ఓ క జ టం వీ. స ళ; జెట్టువరచిన - 
కొన్ని (పతులు. £. వీనికిం గరుణ సేయు మనిన - కొన్ని (పతులు. లీ. జుండె 

ప్పుడు _ అ. ఆ, ఉ. గ; తనయుండెప్పుడు = ఓ ఘ. 4 చేట్పాటు = అ. 

ర. దలంప జూరండు = కొన్ని (పతులు. గ్ర. నట్టబేలవైతివిద్దురాత్ము = కొన్ని 
[వతులు; నతనియట్లనబేల - ల. 7. నై_రింపవచ్చు = కొన్ని (పత్తులుు సహింప = 

జొ. ద. 8, పలికి యనంతరంబ = జ. ల. 

1. అను దీర్చె జా. 



కం గ్ కవిని విడువుం డనియెొ. బాంచాలియు జయ[దథుం జూశి 
ప్పాపాతుండు భవదీయదాసుం డయ్యెం గావున వీనిం ఏడు డని విడిపించె నానై ంధవుండును ధర్మ"జునకుం దత్సభథాగోక్రు మునులకు '(మొక్కిని' నజాతళతుం డి ట్లనియె. 

బ్రో 

ర్స 

258. వ, ఇంక్ర | 
స్ప 

5 మన్ని వ్యారికి నిట్టి కొొఅిగాములు సేయక బుద్దిమంతుండ వె యుండు గశండు లజ్ఞావనతవదనుం డగుచు నచ్చోటువాసి గంగా ద్వారంబున దె 

కాద్యాన్నా శివు నాత్మలో నిలిపి యక్షీణ[వతాీరూఢతం 
_ షేము నేల మోపి తప మొప్పం జేసె నద్భ క్రి" మెన్. 
251. a 

వ్యా విక్ర - కొన్ని (పతులు; వికృతంబు = ర్త వికల్పత్వంబు - ల; వికల్పితంబు _ కొన్ని ప్రశన - చ. 2 కిట్టనియెనోరీ _ జౌ. జ. ల, శి. పలుకవలయునని _ 
రు 4. దదాఘాత = కొన్ని (పతులు. ర్, నయ్యిద్దరు వానిం = ల. 7. శ్వాసలు, 8. వీడు వధ్యుండుగాడు విడువుండనియె - కొన్ని (పతులు, నజాగ్ర - కొన్ని (పతులు. 8. సదులైన _ కొన్ని (పతులు. 9. వానికి 

= వెన్నండ్రన _ ఉక; నెచ్చొనిట్టి - కొన్ని |వతులు; చౌచానికి _ ఊ. భ్ 
ఎ౦డు చొట a le కొ లు. ఏ. ల; ఎవీ.ళ; _ పతులు. 

254. 1. ఈవ్వ్యు ఉలి: టైనను నిట్టికోటడములు - వీ. ళ; థైనను = కొన్ని [పతులు 
స్నానంబ్పస్టీమునకు ముందు జొ. (వతిలో నీ[కింది వచనముగలదు. వ. యందు గంగా జీణంబున్వై _నిజభంగవరిభవశాంత్కె. సకలతీరసా నచానోత్సుకుండగుచు భూ[వద ౬ ఆం a అ య A) . _ మనోరధ్య్బృ రిత్య క్రదోషుండై. ధర్భ్శకే|త భూమియందు సిద్ధసంకల్పుండై నీద్ద 
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వానికి నమ్మ హేశ్వరుండు వత్సలు(డై పొడనూపి యీప్సితం 

బె నది వేడు మన్న నతం డానతుం డై “పర్ మేళ వికమా' 

హీనులం జాండునందనుల నేవుర నై న్యయుతంబుగా ననిం 

బూని జయించునట్టి వరముం గృపసేయుము నాకు నావుడున్ త 

ఇదిేవొసంగదు పాండవులం, గదనమున జయింవ *నలవి గా దిం[ దాది 

తిదశులకు కవినవె యైనను, వదలక నీకోర్కి దీర్చ వలయున *యెట్లున్. 

విజయు డొకండు దక్క శేనతివీరులం బార్జుల *నున్న నల్వురకా 

నిజ మొకనా6ంటి కయ్యమున నీవు జయిరీపుము ఫల్లునుండు స 

ర్వజగ*ేదజయ్య వి|కము(డు వాని 5నెదుర్కొని నాకు నైనం జో 

ర జితునిం జేయు శెంతయు భరం బగు "నిక్కము వల్కితిం జుమీ, 

అస్మృ(త్పసా!ేదవిశేషంబునం చేసి వాని కిట్టి (పథావంబు గలిగె నదియునుం 

గాక, 

నిఖిల్యా స్త్రశ స్త్ర విద్యా, నఖు డపరాజితయళో?వి శాలు(డు విష్ణుం 

డఖిలేశ్వరు. డతనికి. |బియ, *ఉంఖ్లు. డౌటు యవ్వీరు గల్వ శక్యమె నీకున్. 

255. 

256. 

(. సీద్దళంక రుడు = బె, లి, గురులింగ జొ. లీ. ఈ పద్యము తరువాత “ఉి 

(సతిలో నీ కింది వచనముగలదు. 

వ॥ అనిన విని రుదుం డీ ట్లనియె. 

1. పోలదు పాండవులను - స. కొన్ని [వతులు. 2. నొప్పగా నిం(దాదితిదశులకు 

నలవిమయైనను _ ఆ, ఉ. ద, లి. నలవె = కొన్ని (పతులు. క, యేనిన్ = ల. 

కొన్ని (పతులు. 

5, 

258. . 

259. 

"1. నరివీరుల = న. ఓ. బూనినల్వుధన్ = ఈ. త; నల్వురన్ దగన్ =ట. లి, చెదు- 

ఉ. 4. దజేయవి[కముడు - ల. వెక్కు (పతులు; దజేయుడెవ్వరికి = కౌ. 

5. నెదుర్కొనరాదుగాని _ జా. 6. కేయనెంతయు = ఆ, ఇ. ఏ. ఐ. త. 

7. నిక్కము = గ. ల, 

1. దంబునం జేసి = కొన్నీ (పతులు. 

1. విద్యాలఘు = ఈ. ఐ. 2. విలానుడు = ఈ. ఐ,త.ళ. ల, కృష్ణుం = జ. లం 

ల్ల, సఖుడల ర ల, 
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౨60. వ. అని పలికి యీశ్వరుం డంత క్రాతుం డయ్యె సింధుపతియు నిజ దేళశంబునకుం 

జనియె ననిన విని జన మేజయుండు వై శంపాయనున కి ట్టనియె. గొ... 

ధర్మపత్నీసమేతు లై లె "దై ఇతవనము, నం దపారదుఃఖాతురు లగుచు నున్న 

రాజముఖ్యులు 2స తై ్యకరతులు పొండు,నుతులు మజే యేమి 
సేసిర్రి సూరివర్య. 

అనిన నతం డి ట్లనియె నట్టు (చౌపదీమావతణం జొనరించిన విదపం గామ్యక 

*వననివాసుం డై భూనురినివహంబుతో నున్న ధర్మశజుపాలికి మార్కం 

జేయుండరుగుదెంచిన ననుజనసహితంబుగా6 |బత్యుద్గతుండై యము ని 

౦, |బభూతీీస పర్యల స ంతుష్ట్రవృాదయుం గావించి యవి భుండు 

పాంచాలియెడ జయ దథుచేసిన దుర్వ్య్యవసాోయంబు వానిం ' బరిభవించు". 

టకునై_ తమపడిన యాయాసంబును నమ్మహోత్మున కెణింగించి మహనీయ 

శెర్య ధ్ర ర్యీధర్మారంభసమ (గుల మై 'మెన' మా కివ్విధంబున 10నఖలసామ్ట్రాణ్య 

భోగవియోగం బై దు_స్తరం బగు వనవాసంబు సంప్రా పం బయ్యెం గావున 

విధిగకృతం బెవ్వనికి 'నెబ్బంగుల నలంఘ్యం బని తలంచెద 13నని, పలికి 

మటియు ని ట్టనియె. 
కానన 

261. తే 

౨62. . వ, 

260. Ll. నీమహాస్థలంబున సిద్దమనస్కుండవై. నన్నుభజించితివి కావున నీదురితంబు లడంచి 

యింతమాతంబు శక్తి “నీకుంగలుగ నను[గహించితి నీవింక నొండు బలుకక నీవురంబు 

నకుం జను మని పర మేశ్వరుం డానతి యిచ్చి యంతర్జితుం డయ్యె సింధుపతియు-బౌ. 

1. తద్వనంబునందపార _ ల; ధర్భవనము = “చెక్కు (పతులు. ౨. సై తక - 
లి, యెట్టులుండిరి = బె; యేమి యైరిభూనురవశరేణ్య . =ట;. యేమిశేసీరి నూరి 

వంద్య = ల. స; యేమిశేసిరి సూతవర్య = క, ఘ. చ. ధీ, శ. ళ. 
nw) 

1. వన =_ కొన్ని (పతులలో లేదు. 2. నవా[సంబుతో = ల. పెక్కు [పతులు. 

లీ. రాజు = ల. "వెక్కు(పతులు? 4, యమ్మునీశ్వరుం = అ, దో; యమ్ముని 

(వవరుం - ఆ. ఈ. త. క. సపర్యావిశేషంబుల = ల. కొన్ని (పతులు. 6. యం" 
బును - ల. ళ. కొన్ని (పతులు. '. పనివ్హై - ల. కొన్ని (పతులు; కొరకై - 
ఊ. ఒ- గ. 6. ముని = ళ. చెక్కు పతులు. ' 9, ధుర్య గాంభీర్య వార్యదయా 

సమ[గార్యమ చర్యుల మైన -&. 10. నిఖల = ఊ.మఘ.చ.శు 11. కృత ౦బు 

శెల్బంగుల - ల. "వెక్కు (పతులు; కృశాభంగసమ న దుఃభాలంఘనీయంబు లెళ్ళంగి 
నిన్తరింపగలమో యని = జౌ. 12, నలంఘనీయం బని ౨ అ. 18 దళం బైన 
చింతనని మరియు నిట్లనియె _ జా. 
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268.. తే. [దువదనందన కేకియం గడు దుఃఖపడిన 

నృపవధూటియు నాయట్ల నియతళోక 

2ివనద్ధి నిర్మగ్ను. తన భూవరమతుండుం 

కింలండె వినం జూడ ననఘ యశక్కాలమునను. 

264. వ. "అనిన నతనికి నత్తపోనిధి యి ట్లనియె. 

౨85, క. కడు దుఃఖము నొందితి నని, యుడుగక యిటు వగశె చేల యుక్విశ్వర వీ 
: పడు శేటిది రఘురాముడు, కిగడంగి యిడుమ వడండె తొల్లి 

కాజడవులలోన్. 

246. ఉ. ఆవిభుకాంత గాదె బన కాత్మజ రావణుచే గృహీతయె 

పోవచె వానర పకరముల్ వనం దోడుగ నేంగి యాధరి 

(తీ 2నిభు( డద్ది గట్టండె వధింపంజె దివ్యశరంబుల౯ా దళ 

(గీవుని. (గ్రమ్ముఅం జని యకిల్ళిషరాజ్యవిభూతి నొందండే. 

= నర్భువానోవ యాలో గైండోయండు రామాయణకళ సెవ్ష పట్ 2 

సం, 8.28.4 

267. వ. ఆనిన విని ధర గ జాండు మునీం| చా 2రాముం చెవ్వని వంశంబున వాడు 

రావణుం డెవ్వని తనయుం జేమి నిమి త్తంబున సీతాపహారణంబు నేనె 

268. 1. గతి- ఉ. త; |కియమున్ను = వ; గతి మున్నుదుఃఖ - న 9, వార్ధి- కౌ.ద. 
ల. గలడె వినజూడ వే కాలమునను నె న=చ, ' 

264, 1. ఆనిన న త్తపోనిధి - కొన్ని |వతులు; అనిన త్తపోధనన త్తముం డిట్లనియె = ల; 

"అనిన నతనికి న _త్తపోధ నుండిట్లనియె - కొన్ని (పతులు. 

౨65, 1. వగవంగనేల = ఘమ. శ, మ; యిటువగ చెదీవు = ఉ. 2. వడుకెంతది న.ళ. 

కొన్ని |పతులు; పడుకేయది - స. ళ. శీ. కడు నిడుమల బడడె తొల్లి - కొన్ని 

: వరులు 

268. 1. (వముఖముల్ - చ, ట. 1 ఏ. వరు - అ. ఓ. బో. ట. ద. 

B67, 1. తనయుండు ఎ గ. ఘ,. ల. 2. శాఘువుండన నెవ్యనివంశంబువాడు - కొన్ని 
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268. 

269. 

2170. 

271. 
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Ww, 

రామరావణులకు నం |గామం బెట్టు వర్తి నిం జెప్పే యని “రామాయ 

కథా|శవణ కకుశూవాలి యె యడిగిన "నమ్మవహోముని యిట్లనియె, ౫ 

విను మిజ్వాకుకులంబున, జనియించె నజుండు నా. (బళ న్లోచరితు. డా 

తనికొడుకు దశరథుడు ముద, మున నాతడు 'వెండ్రియయ్యె . 

మువ్వురు నతులన్ _ 

అందు. గాసల్యకు రాముండును nal కేయికి భరతుండును సుమి( తకు 

లమ్మణళ తుఘ్నులును *జనియించి రందు రామునకు విడేవారాజనందన మొన 

సీత (పియాంగన యయ్యు నింక రావణు జన్మంబు నసెప్పెద వినుము. 

అఖిలలోక క ర్తయగు విరించికి( బుల,స్తుండు "నాగ మానసుండు దనూజుం 

డుద్భవించె నతని కుడయించె వై_(శవ,ణాభిధాను( డన యాత్మ జుండు . 

ఆవై_(శవణుండు దన తండి యగు పులస్త్యుని విడిచి తాతయగు శేచతురునై. 

ఖునకుం దపంబుసేసి నలకూబరుం డను కొడుకును లోక పాలకి త్వంబును ధనే 

శ్వరత్వంబును లంక యను పురంబును శంకరుతోడిసఖ్యంబును కివరంబులుగాల€. 

బడపి మవోవిభూతితో వర్తిల్లుచున్నం గని యలిగి పులన్త్యుండు నిజశరి 

రంబునం దర్భంబున వి|శవనుం డను*వాని సృజియించి యావై | శవణున కహి 

తంబు సేయు మని పనిచిన ీనెణింగి కిన్న రేశ్వరుండు వి శవనుపాలోకరుదెం చి 

మవోత్మా యేను నీకుం బుత్తుండ నయ్యెద నాకుం గరుణింపు మని 

289. 

270. 

2T1, 

(పతులు; రాఘవుండన నే వంశంబువాడు-ల. లీ. నంగరం జెటు పై ( (ప) వర్తి ల్లే- 

ల. "పెక్కు (పతులు, 4. రామకధా శవణ = కొన్ని (వతులు 5, కుతూవా 

లుండై ల. 6 నమ్మహీపతికి నమ్మవోముని = ళ. కొన్ని [వతులు; నమ్మ హ్ 

పతికి నమ్మవోత్ముం డై న మార్కండేయుండిట్లనియె _ ఇ. ఏ. ర. ల. 

1. గైకకు ల. చెక్కు (పతులు, 2. జనియించిరి రామునకు = ల. పెక్కు. 

(పతులు, ల, జన్మంబు వినుము = కొన్ని (పతులు, 

1. నామన న్యుతుండువనుజు = అ. 

1. చతుర్శుఖుంగూర్చి - ల. కొన్ని (పతులు; చతుర్శుఖునింగురించి = ఊ. శ- 

2 తోటి _- ఓ జొ. గం మఘ. చ శ. లి వరంబుగా ల. 4. ముని = అ- 

చెక్కు (పతులు. లీ. విని - కొన్ని (పతులు. 6. కరుగుదెంచి - జొ. గ, చ. 

ద. ల; కినరుగుదెంచి = కొన్ని (పతులు. 7. యేను - కొన్ని [వతులలో లేదు. 
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యతనిం క బసన్నునిం జేసి *న్ఫ త్తగీతవిద్యావిశారద లయిన రాతస్న స్త్రీలం 

'0బుపోత్కటయు మాలినియు పాకయు ననువారి మువ్వుర నవ్వి 

2 పఫవరునకు6. బరిచారికలంగోగా నిచిన. \(e ల 
జీ 

272. క. పురుడున నయ్యువతులు నాం, డొరులం గడవంగ విలసదుపీవారనమా 

3.చరణ పవీణభంగులం బరోతోపితు. జేసి రాతపస్వివ రేణ్యున్. 

978. వ, ఇట్లు |వీతుం డై 1యతండు వారలకుం బు త్త దానంబునేసిన నందు! 

బుమోీత్కటకు రావణకుంభక ర్లులును %ినూలినికి విథీషణుండును 8 పాాకకు 

కేఖరుండును క5శూర్ప్చుణఖ యనీకన్యకయు "మిథునం భై (ప్రభవించి రక్కు 

మారుీలకు నలువురకు( దజ్జనకుండు జాతకర్మాదిసంస్కారంబు లొనరించి 

నెగారవంబుగా. బెనిచి యుపనీతులం జేసె నందు. 

2874. ఉ. ఆతతకేజు( డున్నతభుజ్యాగుండు లోకభయంకరుండు వి 

ఖ్యాత పరా కముండు దశకంఠుడు సంతతరోషమానసుం 

డాతని యట దుర్మదమయాత్ముండు (కూరుండు గుంభకర్ణుండు౯ 

భీతివిదూరు. డార్యు(డు విఫీషణు( డు_త్తమచిత్తు. డారయన్. 

8. (బసన్నుుం జేసీ - కొన్ని (పతులు. 9. నృత్యగీత వాద్యవిశారదల _ కొన్ని 

(పతులు; నృత్యగీత విద్యా - ల. 10. బుప్బోత్యట పాకమారినులను వారి - ఈ. 

త. 11. బకయని యొక యచ్చు[పతి "పాక యనుటయే సమంజసము = స బక 

యునను = ఓ. గ. చం ళ. 12. శవసునకు = ఉ. 18. గావించిన = కొన్ని(ప్రతులు. 

212. 1. నొండొరువుల గడువంగ = శ. _£. చారములం = కొన్ని [వతులు. 8. వరిణాయ 

భంగుల నంతయు = ఉ శ. 4, తుష్టిం జేసి అక, 

278. 1. యమ్ముని వారికిం బుత=ఓ.ల; యమ్మునివారలకు = ఇ. వ. గ. లి. మాలికి- 

ఊ. వ. ల; సుమాలినికి - జ. క. బకకు - గ. చ. ళ; "బక అనువేరునకుబదులు 

చి[తశాలా[వతియందు "రాక అని కలదు. వనపర్య. వుట. 85. క. ఖర 

దూవణ = ఈ. ఐ. త. ర్, (శిశిరులును శూర్పునఖయుం (బభవించి రక్కుమారు 

లేవురకుం ? = ఈ. ఐ. త. 6. కన్యకయు [బభవించి -ల. కొన్ని (పతులు. 

7. మిధునంజై. = వీ. శ. వ మున్నగు [పతులలో లేదు. ఆయినను మూలమునందు 

. మిధునము అని కలదు 'బకాయాం మిథునం జల్లే ఖరః శూర్నణఖా తదా పి. పి. ఎస్. 

[వతి. వుట. 1827. 68. లునలువురకు జనకుండు = ఈ, ఉ. ఐ. జ. తే. ల. ష, 

ర. నంస్కోరణంబు - భు. 10. జేసిననందు - ఈ. ఎ. తా దేసియందు _ ఊ. శ; 

"జేసిననతండు = ద. 
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275. క. ఖరు(డు ఖర తేజు. డవనీ, నుర 1వరిభవకారి మాంసీకోణితభుజుం డు 

ద్ధరీచిత్తుండు శూర్పణఖయు, *దురితచరిత ధర్మకర్మగీదూషిత యెపుడున్, 

276. వ. ఆరాతసకుమారులు దం| డివలన నఖిల వేద వేదాంగధను న్వేదపారగులై గంధ 

మాదన గికియందు 'సుఖంబుండి యొక్కైనాం డతనికి (మొక్కవచ్చు వాని 

నధికశివిభవసమన్వితు "వె. మై ళవణుం. జూచి త్యత్పభావంబు దపోలబ్దం బగుట 

కవిని సజాతమత్సరు లయి *తారును బితామహు నుద్దేశించి తపంబు సేయం 
దొడంగిరి "త తృకారంబు వినుము. 

న్లో, శే. మండు వేసవి. బంచాగ్ని మధ్యమున ఘ 

నాగమంబున బయల నత్యంత 2ికుహొన 

సమయమున శనీరియందు నిశ్చలత నిలిచి 

దశముఖు(డు వాయూోభకు(డె తపమొనళశ్శ. 

278, మ. నియతావోరుండు నిర్జి కేం దియు(డునై. నిష్కుంపవృ తత్తిన్ మహీ 

శయనుం డై [వత*ముల్ చరించె నధికేచ్చం గుంభకర్ణుండు థై 
ర్యయుతుం డై డె ఘను డవ్విభిషణుండు పర్టాహార*వృ త్తి తిన్ జపా 

ధ్యయనాస క్రి కిం దపంబు సేసె మది నత్యంతంబు *సంశుద్దితోన్ . 

75. 1. నికరశరీర _ ఆ, ఉ. ఎ. గ. సన. ఏ2, థోభితకరుడు = ఇ. లి, చరితుడు - ఓ, 

ఛు. 4, దురితాన్వయచరిత ధర్మదూషిత - ౬. ద. ర, దూషిణి _ ఆ. ఓ. ల 

దూషణి = ఆ. ఓ. ల; దూవషణి = ఉ. గ. ఘ. చ. వీస 

276. 1. పర్వతంబునందు = అ. జ. ల. నాడు తం|డికి (మొక్క = జౌ. లి. వైభవం 
కొన్ని తులు. 4. యెరింగి =. ఇ. ఏ. అ. ర్. జ్ఞాతిమత్సరులై - చ. 
6. వారును = ఏ, త; శామును = ఓ. 7. తత్పికారంబు సెచ్పెద వినుము - ల; 
త |త్పభావంబు ఆశ, 

DTT. క్షే మం[డు ?_కొన్ని [వతులు. బి. నీత... అ. క. జ, ట, ల. లీ. నీటియందు = 

కొన్ని పతులు; నీకిలోన = -ఉ. ల; నదియందు - అ. 4. భోజియై - ఇ. ఏ; 
భముడై తపముచేనె = క. ఘ, ' 

278. 1. మాచరించెఉ.. ఏ. యుక్తిన్ _ క.భ.ట.లవీ. ళ.ళ. లి, మహి - ఒ. 

జొ 4. నంకుద్దుడై = ల. కొన్ని (పతులు; సంసిద్దుడె = ఈ.*ఐ*, త. ళ; సంసిర్ధి 

తోన్ గ. నొ 
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279. వ. ఖరుండును భూర్చుణఖయు వారికిం దగిన పరిచర్యలు శీయుచుండి రంత 

సహా(సవర్ష ౦బులు "నిండినం బం క్రివదనుండు దనమ _స్తకం బొక్కటి ఖండించి 

మండెడు *నగ్నియందు వేల్ని మజియు 3 వే'యేండ్ర కొక్క_టిగా  *దలలు 

దొమ్మిదియుం దజిగి వేల్చి ఛైర్యంబు గదటు(గక పదియగు తలయును 
6 చెంప సమకట్టిక బితామహుండు [పత్యవం బై వారించి వానిళిరంబు 

లెప్పటియట్ల కలుగ నొసంగి యమరత్వంిబు దక్క నొండు నీ కభిమతం 

బగునది యొయ్యది మొనను శీనడుగు *ీమనుటయు నన్ని శాచరుండు. 

280. శా. దేవా "యేను సమ న్త దేవపితృ దై తేయాహిగంధర్వర 

తోవిద్యాధరీయక జాతులకు నతోభ్యురోడగాం భీతితో 

నీవిశ్వంబున6 గామరూపగతి నా త్మే చ్భావిహోరుంీడంగా . 

నీవే నావుడు వాని కవ్వర మజుం డిచ్చెం గృపాిలోలత౯, 

: _ః (జబ్బా రావణవంభతర్ణ బిఖీషణులవ బరొంయి లిచ్భ్బుట ie 

సం. 4. 259 _ 26 

281. వః 'మనుష్యుజాతి యొక్క-ండు దక నీచెప్పిన యంద అవలనను నీకు %మురణ 

భయంబు శలేదని పలికి పరమేష్టి గుంభకర్టుం జూచి వరం బడుగు మనిన 

279. 

280. 

881. 

1. నిండుటయు _ ఊఉ; నిండునంత = త; నిండినంత = ఎ. ఐ. లీ. నగ్నిలో = ల. 

లి. వెయ్యేండ్ల = కొన్ని [వతులు; వెయ్యేండ్లకు నొక్క = ల. కొన్ని (పతులు; 

వెయ్యేళ్ళకు ౨ అ. ద. పీ. (క మంబునదలలు - చెక్కు (పతులు. 5. దరలక = 

' కొన్ని (పతులు, వదలక - ఈ, ఐ. ఘ. క. దరగనమకట్టిన - ఈ. ఐ. త.ల; 

(దుంప నమకట్టిన = ఘమ. వీ. శ, మ; (దెంపగడగిన = కొన్ని (వతులు, 7. బొక్కాడు 

దక్క నీకభిమతం బెయ్యరది యడుగుమనుటయు _ ల; బొక్కటిదక్క తక్కినయఖిమ 

తంబులెయ్యవి యడుగు = ఈ, ఐ. గ, త; బు దక్కదక్కిన యఖీప్సీిశంబు అయ్య 

వి యడుగు-ఆ, ఈ. ఉ. జ. త. రి. వేడు - ఈ. ఉ. ఎ, ఐ. క. త. 9. మనిన 

నన్నిశా చరుండు = కొన్ని (పతులు, . 

ఓ నేను _ కొన్ని (ప్రతులు ఓ. యాది - ఓ కంద. 8. సిద్ద. చ. ఉ. డుగాం 

కొన్ని [పతులు. 9. డుగా _ జా. 6. మతండిచ్చెం గ. 1. లోలుడై_ = ల 

న. ళ, పెక్కు (పతులు. 

1. మనుష్యుజాతుం డొక్కరుండు = ఆ. మఘ. చ. స. ళ; మనుమ్యజాతి యొక్కటి 

దక్క దక్కిన వాటియందు నీచెప్పిన = అ, ఏ, మరణంబు = క్కు (పతులు. 

లీ. లేకుండునవి = ఓ; లేదునుమ్మని = అ; లేదుపొమ్మని ఎ జ. 4. వరంబువేడు 
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202. 

288. 

264. 

265. 

286. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ee 

ర్ వూండు దై వోపవాతుం డై_ తనకు కీనాత్యంతికం బైన నిద యడిగిన 

నట్ల యగునని విఖీిషణున కథిిముఖుం డగుటయు నతండు కృతాంజలి మై. 
జలజాసను.( (బెస్తు తించి. 

. పరమాపద మైనపుడును, దురితంబులు !నామనంబు దొడరమియును భా. 
సుర మగు (బహ స్త్రంబును, గరుణింపవె యనిన *నిచ్చి కమలజురిడనియె౯... 

. “నిరతము రాతస *భవమును, బొరసియు నీ విట్లు ధర్మబుద్ది వగుట య 

చ్చెరుీవిది గావున *నీకును, దిరముగ నమరత్వ మిచ్చితిం గృప వత్సా. 

అని పలికి పితామహుం డంతర్జితుం డయ్యెం దదనంతరంబ. 

. వరోగర్వోన్నతు(డై. దశానను(డు దుర్వారోద్దతిన్ దాడిమై 

నరిగెం గిన్నరనాథుపై నతండు కార్యం బాత్మ నూహించి సం 
గరసన్నద్దుండు గాక కింపురుషయత|శేణితో( 2గూడ6 చా 

నరిగెన్ లంకం బరిత్యజించి రభసోద్యత్పుపష్ప కారూఢు! డై. 

ఇ ట్లతండు గంధమాదనంబునకుం జను నెడ *వెన్నడిం దగిలి *దానవుండు 
వానిమానంబీతోన విమానంబు నపవాీీరించినం గనలి య మేశ్వరుండు 
గురుండీనగు నన్ను నవమానించితివి గావున నివ్విమానంబు నీపగతు. 
పాలయ్యెడు మని కళపించె నంత. 

282. 

258. 

285. 

286. 

మనిన = సెక్కు |వతులు. 5, వాడుదేవోప = కొన్ని (పతులు; వాడునద్దేవోప- 
ఆ. 6. నత్యంతిక యైన = ౬5 న|శాంతంబై న = ట్య నాత్యంతిక యైన = ఇ. వీ; 

నాత్యంతికంబగు = ఆ, ఈ, ఉ, ఐ. త. (7. ముఖుం డైన - కొన్ని (పతులు; 

ముఖుండై వరంబు నడుగుమనుటయు నతండు _ ఊ. 

1. నామనమున =ఎఘ, చ. 2, నవ్వి- ఈ. ఐ. కి, డెలమిన్ = ఒ. చ, ట, 

1. నిరుపమ అ. 2. ఖభావముబొరసియు = కొన్ని (పతులు; భయమున - చ; 

భవమున్ బొరనీయు - జౌ. లి. వటు _ఆ.ల. 4.నీకున్ _ జా.ల; నీకుం 
దిరముగ = కొన్ని (పతులు, ర్ నవవర్గ = ల, త. 

1. దర్చోద్దతి మె = ఎ. సృ దర్ప్చోన్నతుడై - ఊ. 2. గూడగా- పెక్కు (వతులు. 

1, మాదనవర్వతంబునకుం - ద. £. వెంబడిదగిలి - ఒ; వెన్నాడి - మఘ. చ. ల. 
8, రావణుండు - ఎ. ఓ. శీ. నవ్విమానంబు _ కొన్ని (వతులు. ర్, రించిన 

నలిగి _ ల. వెక్కు (పతులు. రీ. న్నైన = పెక్కు (పతులు; నైన నన్నవమాౌనిం - 

కొన్ని (పతులు. 7. పగతురపాలయ్యెడమని = కొన్ని (పతులు. ర. శాపంబిచ్చె _ 

కొన్ని (పతులు; శపియించె - కొన్ని (పతులు, 

ఇ 



287. 

288. 

289. 

290. 

ర్ం 

ఆరణ్యపర్వము __ షష్టాశ్వాసము 548 

రాత సల క్రీ మహిమకు, రకకుశడుగ( బం క్రిముఖుని రాతసమాయా 

దకు నభిషి కుం జేసిరి, రాతసబేశాళివరులు రాగం - బెనంగకా, 
జో 

వాడును బలేదర్ప మోహితుం రై కడంగి యిం| దాది దేవతల 2వాడిచి 

ీీతత్సద ౦బు లాకమించి యీసు మిగిలి జగ దావణంబు సేయుటం జేసి 

రావణుం డను వీరం (బఖ్యాతీ వహించి నకలభూత భయంకరుం డయ్యు నట్ట" 

యెడ 'దేవరులును రాజరులునుం గూడి చని తత్స కారం బగ్ని 'దేవునకుం 
"6౫ యి 

జెప్పిన నతండు వారిం దోడ్కొని వారిజాసనుపాలికిం *జని యి ట్లనియె. 

. భూరిభుజుండు వి ళవసుపుక్తు, (డు పం క్తిముఖుండు దర్ప్చదు 

ర్వారుండు రాకసేందుండు భవద్వర*ళ క్తి నవధ్యుండ్లై మహో 

ఘోరముగాం |దిలోకములకుం *గడు( వీడ యొనర్పం జొచ్చె వృ 

| తారిపురోగమ  తిదళు లందజు గింకరు లె రి వానికిన్ . 

చానవుచేతం కేగస్టపడి దైన్యము నొందుట కోర్వలేక నీ 

దైన పదాంబుజంబు లభయంిబని చేరితి మింక' మమ్ము నె 

కున ( గృపార్ద్రమానసుండ వై తగం క జేకొన వయ్య మాకుది 
a] ది శ | 

కైనను కాకయున్నం గమలాసన నీవ కదయ్య యెయ్యెడః౯, 

258. 

239, 

290. 

1. డగు పం క్రికంఠు రావణు మాయా = అ; డగు పంక్రిముఖు దురానదు మాయో 

కొన్ని (పతులు. 2, పతులు = జె. గ. చ. అ. సః 

1. దర్చాధికుండై - కొన్ని (పతులు. ౨. నోడించి = ఒ. లి. త త్తత్సదంబు = 

కొన్ని (పతులు; తత్పురంబు=ఘ. వీ. శ. మ. “ఓ. బోయి=ఇ. వ. గ; జని తానును 

వారును వవ్వారిజాసనున కిట్రనిరి = కౌ. 

1. దత్తి - అ. ఎ. ఏ, ఐ, ఒ. త, వీ. ళ; దత్త = ఆ. ఈ, ఉ జౌ. భు, ద; దదత్తన 

వంద్యుడై - ఉ. 2. గడుఖీకి - అ. 

1, గొట్టువడి = ఈత; గట్టువడి = ఊం 2. బుగ నమ్మిన మమ్మునింకనె = అ; 

బనిచేంతిమిప్తు - ల. కొన్ని (పతులు; బనిచేరగ వచ్చినారమె = జ; బనిచేరితిమిట్లు= 

ఈ, ళు, త, లీ, జేకొనుమయ్య = వం మ, 
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291. వ, 

2092. మ, 

999. క. 

శ్రీ మదాం ధ మహాభారతము 
ee! 

అనినం బరమేష్టి వారలికిట్లను నిక్కార్యంబునకు నేను మున్న తగిన 

యుపాయంబు నిశ్చయించి *నారాయణుం | జార్భించితి నద్దేవుండు మనుష్య 

కేకావంబున నవళరించి యారాతసు. వధియించువా( డయ్యె నిం|చాది 

4సురులునుం 5దమ తమ యంశంబులంీ జేసి బుతవానర"జాతులయందు = 

జనియింపగలవారు మీకు భయంబు కవల వదని యగ్ని [ప్రముఖు లై న యమ్మవో 

మునుల సమ్ముఖంబున దుందుభి యను గంధర్వ కామినిం బిలిచి నీవు *కుజ్ఞ 

రూపంబున మంథర యను పేగ భూలోకంబున నుద్భవించి నీనేర్ను. 

విధంబున దేవకార్యంబు"లు 1శినిర్వహింపు మనిేపనిచి "వారి వీడ్డాలిసె( 

1%్చదంపడి దివిజుల యంశావతారంబులం చేసి. 

గురుశె లోన్నతగా|తుోలుద్దతిభుజో [గుల్ వ జపాషాణీక 

ర్క్లరు లర్క-పతిమాన కేజులు గుణాకల్పుల్ మహోాకల్పలీ 

కరళాలాంతక కల్పు లాజినిపుణుల్ గర్వోన్నతుల్ బుతవా 

నరవీరుల్ జనియించి శెల్ల మెడలకా ఓనాగాయుత | తాణు లై. 

అన విని యుధిస్టిరుం డ, మ్యునివరుతో ననఘ ధర్మమూ శ్రీని నారా 

ముని చేల “యరణ్యంబున, కనిచెను దళరథుండు *నెపుమ యక్కథ యొల్ల౯.. 

291, 

292, 

298, 

1. కిట్టని యె నిక్కార్యంబు = త, £2. నారాయణుండైన యాదిమూ ర్తిం ((బన్తు 

తించి) | జార్జి ంచితిన ద్దేవుండును మనుష్య - ఆ. ఈ. ఉ, ఎ.ఐ. త. ల. శి. రూపంబున- 

ఆ. ఒ టట, 4, నురలును = కొన్ని (పతులు, ర, సంత సిల్లి తమతమ - 

ఆ. ఉ. ఎ.గ. 6. జేసీ రాక్షనవధకు బుతు = గ. 7. జాతులందు = ఏ. ల. 

8, వలవదని పలికి = ల. సెక్కు (పతులు; వలదని - అ. ట, వా, వీ శ, వ. 

9. కుబ్దారూపంబున - ల. 10, జనియించి నీశేర్చు = క. 11. జనియించి = అ. 

జ 18 లు - పెక్కు (వతులలోలేదు. 18. నిర్వ ర్మింపుమని _ ల. కొన్ని పతులు, 

14, పలికి _ ఓ. 15. వారల వీడుకొలిపె - అ. క; దాని వీలుకొలిపి - చ. 

16. దదనంతరంబ = ఘ, 

1. లుద్దుర ఎ ఐ, వీ. భుజ్యాగుల్ = ల, పెక్కు (పతులు. లి, దుమ్మరు ల. 

4. నానాయుధ |తాణుశ్రై = ఇ. ఏ; నాగాయుత |[శాణుల్రై = సెక్కు (ప్రతులు; 
నాగాయుత [పాణుల్రై - వావీ. 

1. మైక (యయిన) రాముని - ల.” వెక్కు. (ప్రతులు. 2. యరణ్యమునకు నని 

“వెను = అ, ఎ. ద; వనమునకు ననిచెను దశరథుడదియు. నాకుజెప్పుము వేడ్కన్ = 

చ, శి. చెప్పుమక్కథయొల్లన్ = ల. 
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అని యడుగుటయు మార్కండేయుం డీ ట్టనియె దశరథుడు నిజసుక్ళత 

పాకంబునం జేసీ రామ పముఖు లయిన కొడుకుల నలువరం గని లోక ఖ్ 

'రాజ్యంబు సం|పా_ప్ట పం బయిన యట్లు సంతసిల్లె నకు. మారులు (క మంబున 

నుపనీతులు నఖలచేద వే చాంగివినీతులు యథా|కమీవ పరిణీతులు నై విల 

సిల్లి రంత, 

. అభినవపద్మ"దళాతు నక్షీణవి_స్తృతవతు నాజానుదీర్చ బాహు 
_మధురస్మితానను 2ివుద గజగమను నారూఢయౌావను కినభిరూవ తేజు 

(శ్రీరమణీయు, (బసిద్దయళోరమ్యు నిఖలవిద్యాగమనిపుణ చిత్తు 

నిం|దసమాను జిళెందియు రీధర్మజ్ఞుం జౌరబాంధవజనపార్ధనీయు. 

ఆ. దుష్టని గ మైకధుర్యు విశిష్ట్రీనం, రకణాభిలోలు రామోభ|దు( 

996. వ. 

297. "ఊఉ. 

గులపవి తుం బెద్దకొడుకు( గనుంగొని, రాజవరుండు కగరము రాగ మెసంగ. 

యౌొవరాజ్యపదంబునేకు నతని 2నభిషేకం భాచరింపం గోరి యా _ప్రమంతి 
జనసమ్మతంబునం బురోహితనిరూపితం బైన కుభీదినంబున - నక్కార్యం 
బునకు సమకట్టు చెడ కరతు దాది మంథర యనునది *యమంద గతిం 

గ శేయి పాలికిం జని యి ట్లనియి. 

అక్కట నీదెసం బతికి నాజడి కూరిమి యయ్యె “మాయపుం 

జొక్కులు నీవు నిక్కముగం జూచి మనంబున మోసపోయి 2కా 

29:. 

296. 

206. 

297. 

1. (పమఖుళై. న నలువరు గొడుకులం గని- ఈ, ఉ, ఎ. ఐ. త; [వభ్ళతులగు - ఘ; 

(పభృతుల నలువురు కొడుకులం గని = ఆ. 2. విదులు = ల. కొన్ని (వతులు; 

పారీణులును = ద. శీ. పరిణయులునై - ఆ. ఉ. ఎ.గ. 

_ దళాయశేతయణుని . విస్తృత - చ. £. మన్నధాశకారు నారూఢ-=కాొ. వి. నను 

రూప = జ. 4, ధుర్యు = ఆ. ఈ. ఉ. ఎ. త; గమ్యు = గ ॥ రీ. ధర్మాత్ము = క; 

సర్వజ్ఞు-చ. 6. సంరక్షుణై కలోలు - జ; సంరతణాభిరాము-ల. కొన్ని (పతులు. 

7 చం[దు-ల. కొన్ని (వతులు. 8. తద్ద - అ. క. జ; చేర్మి అగ. 

1.కుఎలి, చెక్కు [ప్రతులలో లేదు. రి. నఖిషేకింపంగోరి = మఘ. చ; నభిషేకందు 

చీయంగోరి = అ. క; నఖివేకంబొొనరింపం = ఇ. ఏ. లి. దివసంబునన కార్యంబు = 

ల. క. భరతుదాసి = ఎ; ౩ కేయిచాని - ల. 5. మందగమనంబునం = అ. క. చ. 

wy 

1. వాయవుం = అ; [పాయవుం = ఈ. ఉద. ఊ, ఐ. త. ల. శా - ఇ. 
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టక్కరి కోసలాత్మజ యెడం [బియుండై *ఉయదె త త్తనూజు నిం 

చెక్కుయగ యౌావరాజ్య మున "నిప్పుడు పట్టము గట్ట 6 . కదూ 'నెడున్. 

పుడమి జేని మదికి నెడ యైతి సీవింక, పగడ వామనయన 

యేలు నవని యింక, 

అనిన నుదరిపడి కేకయ, తనూజ గడుేసం భమనున దతళ్లణమ నేం 

[దునిపాలి*కి( జని యేకత, మున నిట్లను( [బణయపూర్వకముగ సాతనితోన్.. 

ధరణీళ తొల్లి నాకుం, గరుణించిన వరశమొకండు గల దది మదిలో 

బరికించి యిప్పు డొసంగుము, కిచిరముగ సత్య|వతంబు 'నెల్లింపు తగన్. 

1 అనిన నతంీడయ్యతివం గనుంగొని *యవధ్యుల వధియించుటయును 
వధ్యులరోగాచుటయును | బావ్మాణీధనంబులు దక్క. నన్యుల ధనం బపవా 

రించుటయును కీనఖీష్టధనంబు నిచ్చుటయును మొదలుగా నతిదుష్కరంబు 

"లన వాని నై నను భవ్యత్పియార్థంబు నేనెద *ీనెయ్యది సెప్పు మనిన 

ఉంటు 4 తాకకానా ఓ TT TRE Tr 4 

లీ. తక్కరి కో సలాత్మజకు చాను. పియుం డయి-బొ. 4. యిదె-ల, 5. కిప్పుడు=వం. 

1. చెప్పుడాన - ల; నెప్పుచాననింతమీద - అ. [ప్రాసయతిభంగము. 2. కొడుకు 
నిన్ను జెడవాడ[దోచి = చ; నిన్నుగొడుకుజెడవాడ[దోచి = కొన్ని (ప్రతులు; 

1, మొకింత m ఘు. వ. స్థిరముగ = యీ, రీ శ తిరముగ గ ద. 8, చెల్లి ౦వ 

దగున్ - అ. ఆ. ఇ. ఏ. క. జ; చెల్లించుతగన్ ల; చేనొవ్పు తగన్ = చ, 
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298. ఆ. 

299. క. 

800. క. 

801. వ. 

9 పీతయె భరతమాత యిట్లనియె. 

6. బూచెడున్ - అ. ట. 

298. 

కొడుకునిన్ను బెడ వాడ వై చి = ల. 

299. 1. మచ్చరమున =. ఉ. 2. శన జగ 

800. 

801. 1. అనిననయ్యింతిం = ల. ల్లీ డయ్యంగనం అఆ, క, జ; డయ్యువతిం = డి 

"ఎ డయ్యింతిం = ఓ గ, తీ, వధ్యుల గాచుటయు నవధ్యులం =అ. క, జ. 4ఉ. వధి 

యించుటయు = ఆ. క. జ. ర్. ధనంబు. లపవారించుట మొదలుగా = కోన్ని 

(పతులు; ధనంబు లపవారించుటయు-_కొన్ని (పతులు. 6. దక్క నన్యుల ధనంబు 

లపవారించుటయు మొదలుగా _ అ. క. జ; భవదఖీష్టంబు లిచ్చుటయు = భె. 

7, లై నవియెవ్వి మె యెనను - జా. 8, నది యెయ్యది చెప్పు మనిన-కొన్ని (పతులు. 
9. బీతచి తయై- ల. కొన్ని (పతులు; [పీతయై = కొన్ని ప్రతులలో లేదు, 
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శీ02. శే, యౌొవేశాజ్యపద ౦బునయందు భరతు, నధిప యభిషేక మొనకెంపు మడవిలోవ 

908. 

804. 

805. 

806. 

2నాలసి పదునాల్ల్షువర్ష ౦బు లుండ నాన తమ్ము 3 రాముని 

నురువర మదీయ నాకు, 

. అనవుడు వీనులు గొజవిం, గొని 'చూ&డిన యట్లు నీ న గువలయవతి చ 

ల్చన పిడు గడచిన! కియ? జే, తనరహితుం డగుచు ధరణితలమున( ఐడియెన్. 

అంతయు నెజింగి రాఘవుండు నిజజనకుండు సత్య పతిజ్ఞుండు గావుత 

మని యాతణంబ సీశానమేతుం డై వనంబునీకు వెడలె నతని పిలటుందన 
లత్మణుండునుం జనియె. దదనంతరంజి. 

లి దళరథుండు రాయబిళ్లోవముచే నురలోకగతుం ఢడగుద్ == 

సం, 8.61_ 292 

. రాముడు 1సనుట విని మహో, ద్లామం బగు శోకవహ్ని దరోకొనంగను వో 
రామ గుణధామ యని యని, భూమీశ్వరు. డనువియోగముం డ్రాపించెన్ . 

. ఇట్లు దశరథుండు సురలోకగతుంేడగుటయు. గై కేయి *దన కొడుకు 
రావించి భూవల్లభుండు చేవభావంబు నొండె రాముండును శివనంబున కఠ 

802. 

808. 

804.. 

806. 

806. 

1. రాజ్యంబు సత్పధమందుభరతు - ? బె; రాజ్యపదంబున నమర భరతు = ల. 

2. నోలి పదునాల్లు-చెక్కు పతులు. కి. రామునకిదియవరమ్మునాకు - ఐ. త. 

వీ. శ. ష; రాముని నిడియవరమ్మునాకు - ల. స. కొన్ని (పతులు; రాముని నిరువ 

ర మ్బిదయ నాకు = ళ. 

1. చూడిన కైనంగువలయ = ఊ. ఓ; చూడినభంగి మైనం గువలయా = ఈ. ఉ. ఎ. 

ఐ. త. స; “ చూడినయట్ల మైనకువలయ = అ, ద, 

"1, ఆంతయు వినిరాముండు. -= (వతిజ్జుండు గావున నాతణంబ = ల; అంతయ్యు (ను) 

వినిరాముండు = ఆ. ఈ. ఎ. ఐత; అంతయు రామచం|దులువిని = ఉ. ప, కరిగా- 

ఆ, ఈ. ఎ. ఐ.త. 

1. చనుటయునుమవో = కొన్ని [పతులు. 9, కొనగా - వెక్కు (పతులు. 

లీ. యనియా - ళ. కొన్ని [వతులు; యనుచును-గ. 4. భూమీకుడు తను 

| వియోగమును (వాపించెన్ = ల. కొన్ని (పతులు. 

1. డైన 7 కేయి - వెక్కు ప్రతులు; డయ్యె నంతగైైకేయిచ. క. దన ల, 

కొన్ని (పతులలో లేదు, ల, వనవాసంబున కరి? = ఇ. ఏ.ల.. - 
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807. 

808. 

జ 

/ ఇ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
en 

నింక నర్లు ండవు నీవ కావున నఖిలమహీ రాజ్యరతణంబు నేయు మనిన 

నక్టుమారుండు |కోధళోకదందహ్యా మానీమానసుం డగుచు దల్లి కి ట్లనియె. 
లా ౧ ౧ జ 

దురితంబు 1లన్నండు. కటాొళయక వెలుంగొందు కమలా _వ్రకులమున . 

గసటు గలిపి. 

పరమీధర్యాత్మకుం బురుహూతనసన్ని భు( బతి [మింగికొని కృపం బాజీవై చి 

యొాొయతభబాహు. దేజోయు కు మాయన్న బటు ధ్రైర్యు . 

నడవులపాలు వీచి 

“జీవితవాం|తి వై [తోవంగరాని "దుష్కీ 8 నాాయొదలం గీలుకొల్పి 

. శ్రీకి నెడలి సకలలోకంబు ిచేతను, దిట్టుగుడిచి కోర్కి దీర్చు కొంటి 
పాపజాతురాల యీపాతకం]ిబేమి, సేయ దింక నేమి సేయువాండ. 

, అని దుఃఖించి భరతుండు దం|డికి నుచిత| క్రియలు నిర్వ రి,౦చి యనంతర
ంజి 

సమ _స్తమం|తి సామంత భూసురిపౌర 'జానవదేనహితుం డ్రై కదలి 
మువ్వురు దల్లులను వసిష్ట వామదేవులనుం బురస్కరించుకొని తానును శతు 

ఘ్నుండును కరా మాీనునయార్డ ౦బు చి తకూటశై లంబున కరిగి యందు. 

«ih 

808. 

CM 'రాజ్యభారార్డ్ముండవు = తె, ర్. రాజ్యపాలనంబు = డె? రాజ్యంబు రవతణంబు- 

ద. ల, 6, హృదయుండగుచు = కొన్ని (పతులు. 

1. నెన్నడు ల 2. దొడరక = అ.క. జ [పానయతి నియమ భంగము; 

దొరయక = ఇ. ఏ. మ, లె, ధర్మాత్ముని ~ కొన్ని (పతులు, 4. విడిచి = ఈ. 

ఐత. ల్. చేసి = జౌ. ల, రీ. జీవితవాంతివై - ఈ. ఐ. త. శ; జీవితై కార్టివై. = 
ల.ళ; జీవితవాంత వై = వా కొన్ని (పతులు. 7. దుర్వ్ఫ త్తి -'ఘ: 8. మెడ 

అను = ఉ. జ. ద. లి. నుడిపి = స, "కొన్ని (వతులు; నెడపి = ళ; గాక ఎ టె 

. గాను = ఇ. ద. 10, లందును = ఘ. శ.మ. న. ళ; నందును = ఊ.జొ.ద.. 

11. కోర్చి = అ. 19. బేమిసేయునింక = ఇ. ఏ; బేమి చేసితి పుడు నేమి చేయు 

"వాడ = ల, 

1. లొనరించి = చ, 2. స ప్పమరం(తి =ఆ. ఉ. 8. పౌరజనసహితుండై. = కొన్ని 
(ప్రతులు. 4. సమేతుండై - ఇ. ఏ; సమన్వితుండై - ద. రక్. రాముడున్నచ్మిత 
కూటంబున కరిగి.ఇ. ఏ. 6.ను నయార్ణంబు=ల; న్వేమణార్థంబు-ఘ. 7. కూటం 

బున కరిగి = ల, కొన్ని (పతులు. 
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శ్రి09. మ, కనియెం గోమలనీల మేఘసుభగా కారు౯ జటావల్క_లా 

జినఛారుకా 'సితభూతిభూపితుని రా జీవాథుం గల్యాణకీ 

ర్తను( £గాక్రుత్ స్పకుల[పదీపకుని సీతాలత్ష్మణో పేతు స 

న్మునిలో కార్చితు సత్కృపాభరణు రాము౯ రాజచూడామణిన్ . 

810. వ. కని యంతంత నా [కందనపరుం డగుచుం జని తదీయచరణంబులపయిం' బడి 

పిత్భమరణి[పకారం బంతయు నెజింగించి దేవా కసకలసా మాజ్య శధుర్రి 

ణుండ వె మమ్మందటి ననుశాసింప వే యని రయ ర్ల జనసహితంబుగా నతనిం 

(బార్భించిన. 1. 

811. క. గురేచాక్య రతకై కా, దరచిత్తుం డైన యయ్యు"దా తృచరితు. డె. 

ప్పరుసున నొడంబడ. డయ్యెను, సరసమహీరా జ్యిసమనుశాసనమునకున్ . 

శి12. వ. భరతుండును "రాముచేతం |[బత్యాఖ్యాతుండ తదీయీిపాదుకంబులు గొని 

చని: వాని నర్చించుచు నంది[గామంబు*నందు వసియించి ఓరాజ్యానుసంధా 

నంబుసేయు చుండె నిట రాఘవుం్డ యోఛ్యాపురనమీపం ర్పీగుటం జేసీ 

[కమ్మ భరతాగమినంబు శంకించి చితకూటంబు వాసి శరభంగుీపాలికిం 

809. 1. భసిళాంగభూపితుని = ఆ; సితభూతిభూషణుని = స. 9. మారాండకు 

లేం[దు నింద్రసముసీ తా = ఓ. జె ద. ల, స, ళీ. 
'« 

శీ10. 1. నాకోళపరవకుండగుచుంజని = ఏ; నా|[కందనలాలసుండగు చు - కొన్ని పతులు; '. 

నా[కందన వరవళుండగుచు = ల. కొన్ని పతులు, బి, (పకారంబెరింగించి = ల, 

"పెక్కు (పతులు. 8. నీవు సర్వసా[మాజ్య -- ల. కొన్ని (పతులు; సర్వసా[మౌజ్య-= 

కొన్ని (పతులు. క. ధుర్యుండవై - ద; ధురంధరుండవై = ఏ. ర. యర్హ్హజన 

సమేతంబుగా = ఊ. ఓ. జొ. గ. ల; యప్పారజన నమేతంబుగా = ఊ. 

811. 1. కార్య = ఓ ద, 9. చారచరితు. = క. ఘ. చ జ లి, సం[పశాసనమున 

కున్ = కొన్ని (పతులు; మహిత శాసనమునకున్ ఆటం క మ ముఖ్యశాసనమున 

కున్ = ఓ; [పథమశాసనమునకున్ ఘం 

112. 1. శామునిచేత = క. గ. ల. ల. పాదుకలుగొని = పెక్కు (పతులు. లీ. నం 

దవసియించి - ల. శీ, రాజ్యానుపాలనంబు _* అ.క. జల. ర. డ యోఛ్యా 

పురు నమీపం '= ఇ. ఏ. క. గ; డ యోఛ్యాసమీపం = వా. చెక్కు. (పతులు. 

6. బగుట[గమ్మర =-ఉ. ఎ. త, ల. 7. నంబునకు = పెక్కు (పతులు, 8. నాళ 
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818. ఉ. 

814. వ. 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
లో 

జని యతనిచేత సత్క్భృతుం' డ ిదండకారణ్యంబు సొచ్చి యందు గోదావరీ 

తీరంబున ననుజీవధూసనహి తంబుగా? గృతనివాసుం లై గున్న ౦త దళ 

12 గీవు చెలియలు ళూర్చుణఖ ననుబెంచి వారికి నపకారంబు సేయ "మొనసినం 
. గినిసి యారాజపుత్రులు దత్కర్ట నాసికా వై కృతం బొనరించినం బదంపడి. 

1ళభూర్ప్చుణఖానిమి త్తమున శూరు లనేకులు *రక్కనుల్ మహో . 
త్సర్పితరోషులై. బహుళనై న్యయుతంబుగ నెత్తి. వచ్చుడు౯ 
దర్పిత వై రిభంజను. డుదారుండు రాఘవు. డ(స్ర్రవిద్య నె 

ర్వేర్పడం 'గేలింోలె సమయించె రణాంగణభూమి నందటిన్. 

ఇట్లు ఖరదూషణాదులం గొట్టి పదునాలుగువేల *రాతసులం జంపి దండ 

కారణ్యంబు విగతకంటకంబు శగావించె నంత “శూర్పణఖయు రయంబున 

రావణుగ్పాలికిం జని తచ్చరణంబులపయిం బడి 'యేడ్చినం జిలియలకైన 

"వై కృతం బేర్చడర జూచి "యన్ని శాచరనాథుం డి ట్లనియె. | 

. ఎలీ(గి యెణింగి నేగేజెవ్వా(డు నిశితవిస్సారశూలా| గంబుపయికి నుణికెం. 
3దలయంపియం దగ్గి దరికొల్సి *యెవ్వండు నేండు నెమ్మది శయనింప జూచె 

819. 

B14. 

815. 

మంబునకుం = చెక్కు (పతులు. . లి. దండకావనంబు = జొ. ల. 10. సతీసహి = 
ఊ; చారయుతం - ఉ; వధూసమ - జ. 11. యున్న - కొన్ని [వతులు; యుండ 

నంత - అ, క. జ. 12. కంధరు = ఇ. ఏ. ఓ. 

1. శూర్పనఖ = ల. 2. రాక్షసుల్ - కొన్ని (పతులు. _ శి. మవోదర్చిత...... 
బహుళ దై తయుతంబుగ =రక. ద, 

lL. దూవణ తిశిరులందొట్టి = ల. కొన్ని (పతులు; దూషణులందొ ట్టి = ఊ. బి; 

దూషణ (తిళిరులందోలి = జ. ల కంచురథంబుల రాతనుల సమూలంబు చంపి 

యుద్దండత బేర్చిదండకా - గ. లి. గావింప = ఈ. ఐ. త. 4. శళూర్పుణఖి- ఆ. 
గ.జ, లీ. పాలికి నరిగి = "పెక్కు (పతులు; కడకుం జని . గః కొడ కరిగి -_ ల. 

6, వె వైక్ళత వేషం ఎ ఈ త; వె వైక్ళృతం బుపలకించి - చ., 17.. 'రావణుండు 

వెరగంది యిట్లనియె _ కొన్ని (వతులు; యన్ని శాచరుం డిట్లనియె = దగ. శ వ. 

1. డెవ్వడు _ వా. ళ; డెవ్వాడు - కొన్ని (పతులు. 2. "వై క_వెక్కు (వతు 
8, దలయంవునందగ్ని = స. కొన్ని (పతులు. 4. యెవ్వండు = వా; యెవ్వండు-. 

కొన్ని (పతులు, ర్, బూనె _ ఊఊ; దొడగ = ఘు. 
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ను గ్రవిమోనలం బుమియు చున్న యహీంద్రు. గడ(గి నేం జెవ్వండు 

గాలం దన్నె 

హుంకారిఘోరమై కీయుదరు బెబ్బులి *మీస లుజక. యెవ్వాండు 
శేం డూ.చికొనియె 

ఆ. నిన్ను నెవ్వ( డకట నేం డిట్లు గడు భంగ, పటిచెం 'జెపుమ నాకు 
బద్మనయన 

2యాయువును సిరియును పినవళంబు లయ్యె నేం డెవ్వనికొ తలంప 
నిజ్జ్ఞగమున. 

816. క. అని!వలుకు నప్పు డాతని, ఘునతరిముఖనే త నాసికాీక రములం 

దనవరతరోషపావక్క జనిత శిఖావితతు లక్కజంబుగ *వెడలె౯, 

817. వ భూర్పణఖయు నతనికి రాఘవు లున్న తజంగును నిజపరిభవం"బు దత్క్భతం 

ఓగుటయు ఖరదూవషణాదిరా కనవధయునుం జెప్పిన విని కిధనదానుజుం 

డాకణంబ పురసంరతణంబీనం 'దా వపజనంబుల నియోగించి సన్నద్దుం డ్రై B 

యొక్కురుండ వెలువడి * త్రికూట కాలపర్వతం బులు గడచి సము దతీరం 
బున బరమేశ్వరనివానం జైన గోకర్ణ స్థానంబునకుం జని యచ్చటం దొల్లి 

రామువలనం |జా_ప్ట వపరాభవుం డె ప వజనంబునొంది తపంబు నీయు 

8. నేజెవ్వండు - వా; యొవ్వడు నేడు గాల దన్నె - కొన్ని (పతులు; నేడెవ్వండు- 

జ. వీ.ళ.వ. 7. భోషమై-9.ఏ. 6. యొదరు-ళ. కొన్ని (పతులు; యొరలు=చ; 

యురలు - స; యొదవు - వీ. ప. ళ. 9. మీద కొదుకకెవ్వడు నేడు కోలసాచె- 

జా; మీనలుఅక యెవ్వడు నేడు పెరికి వైచె-స. |పాసయతి, 10. చాడు మ|త్ప 

తాప వై శ్వానరార్చుల బొలియు నీక్షణంబ శలభ మనగంస. ళం... 11. నేడిట్టులను- 

ఈ. ఐ. త; నేడిట్టుభంగంబు = కొన్ని (పతులు. 1 నాయువును సిరీయు న 

పాయంబు లయ్యె “న ఉవ్యనికొ-ఓ. న, ళ; వాడు మథత్పతాపవై శ్వానరార్భుల 

బొలియు నీమణంజీ శలభ మనగ-ఊ; నాయువును శయంబు నలసిరి గడవంగ నెవ్వ 

డొకొ తలంప=కఇ. ఏ. 18. నల్పంబు లై యుండ నివ్వ ' డొకొ అ, క; నల్పంబు 

లయ్యె జ టె. 

816. 1. పలుకగ నపుడాతని = ఇ. ఏ. ఓ. 2 మగు = ఇ. ఏ. 8. కర్ణములం = పెక్కు 

(పతులు; వివరములం = ఓ. ల; రం|(ధ్రములం = వా. సం. 4 బొడమెన్ వట. ల 

817. 1. బుముుఎవ.ఓ.ఘ. వలి, బునుఖర = ఇ. ఏ.ఓ. గ. లి. కుంభక ర్హాగజుం వా 

అ. జ; కుబేరానుజుం ఎ ట. ల; దనుజుం - జొ. గ. ఘం ద. 4. నకు నాత్నజుల= 

జా. ద. ర్. వెడలి - కొన్ని (పతులు. 6. (తికూటకులపర్వ = గ. ద; (తికూటా 

చలంబుగడచి = ఆ; తికూటవర్వతంబుగడ చి ౨ ఊ. ఓ.క. 7 మునివృ్తి తీ 

నొంది -ల కొన్ని (పతులు; విర క్రి నొంది = క. జ, టి; వరాజయంబునొంది = ఒ; 



్ర్2ి శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

చున్న వానిం దన పూర్వామాత్యుగీ మారీచుం గనిన నతండును (దియ, 

సంభమంబీలతోడ నళనిం బూజించి కుశలం బడిగి భవదాగమననిమి త్రం 
చేమి యని షేయడిగిన నసు నేళ్వరుం డి ట్లనియె, న 

815. ఉత్సాహము. 

1వినవె రాము డనంగ నొకండు విపులదర్చహృదయుం డై 

మన ఖరుండు లోనుగా సమ గ”శొర్యు లైనయ 

ద్దనుజవరుల( దునిమి యిపుడు దండీికస్థలంబునం | 

దొనర నిర్భయత్వ మొప్ప నున్నవాడు మేటి యె. 

819. ఆ. వాని బరిభవింపవలయు నప్పనికి సా, సోయ్యకం బొనర్పు మనఘ నాకు 
ననిన నధికభీయసమావిష్టవ్భాదయు. డై, యమరవై 6 కిట్టు లనియె నతడు. 

820. చ. ఎయుంగవుగాక శాఘవు నుదీర్హ భుజాబలరూఢి నాబిలో 
నుజక తదీయీబాణరయ మోర్వ వళంబె పినాకిక్షైన కను 
ర్క మత్ నీకు ని _తెఅ(గు గాదన కే ఖలు. ర్డ్డాక్రాా బుద్దిగా 

గఆఅపిన వాడు సేటునకుం గాలను సేరెనొ కాక యిమ్మెయిన్. 

821. ఆ. రాముతోడం దొల్లి రణమున( గడు భంగ, మొంది కాదె 2దై న్యయు క్రి నిట్లు 
దపసి నైతి నేడు తగ దమ్మ వోత్ముని, యందు వై_రబుద్ధి *య్రధివ నీకు. - 

(పాయోపవేళశంబు నొంది-ఓ, 8. నీచుం జైన మారీచుం-గ. 8. లెనంగనతనిం- 
అ. జ. ట. 10. నం బేమి నిమిత్తం బని-చ- 11. యడిగి = కొన్ని [పతులలోలేదు; 
యడుగుటయు నాయనుశేం [దుం డిట్లనియె - ఉ. - 

818. 1. వినుము ఇ. ఏ. -౨2. వీర్యు - మఘ, లి, కాస్థలంబునం - ల. కొన్ని (పతులు, 
కావనంబునం = ఉ. 

819. . 1. నిప్పనికి - కొన్ని పతులు, 2. తోడననియె నతడు - కొన్ని (వతులు. 

820, నీవురాఘవు = పెక్కు (వతులు. రి, ఇశెర ్ రబల మోర్వ = కొన్ని (పతులు. 

+ నుక్కొరయుగ ౬ ళ. కొన్ని (పతులు; నాకరయగ - శ; దుష్కరమగు = ఇ. వ. 
“గడు = ఈ. ఐత. ర, డొక్క బుద్దిగా - కొన్ని వతులు. $8. చేసెవొ - 
ల. గ; చేరిక ఇ; చేరిన వ, ఇ =O ౯ 

821. 1. దొడరి నేను _ వీ. ళ. మ; తోడ దొడరి-ల. ళ. వెక్కు (పతులు. 2. త్రైర్య 
యుక్తి _ఆ,ఉ, ఎ. రి. నేను ల, చెక్కు [వతులు. 4. యనఘ = ఊ. ౫. 



ఆర ణ్యపర్వము _ షష్టాశ్వానము 

లకక, వ. అనినం గలుషించి లంశేశ్వరుండు వానిం జూచి నాపనుపు సేయీవె తివేని 
ీనిన్నిప్పుడ కృళాంతగోచరుం జేయుదు ననిన వాండును దన మనంబున 
పీనిచేతం జచ్చుటకం*పీను రాఘవక్ళతం బై న మరణంబు మే లని *తలపోసి 

మవోత్మాా నీకు హితంబు గోరి చెప్పితి నిది యిష్టంబు గాడేని భవదీయ 
శాసనంబు గై కొని చేనెదం బనుపు మనిన. 'జౌలస్తు ఫ్రం డిట్లను నీవు రత్న 
మయతనూరువాం బగు కనకమృగంబ వై చని జానకిం శీ, బలోభింప వలయు 
సీతాచోదితుం డై రాముండు నిన్నుం బట్ట సమకట్టి నీచేత నతిదూరంబు 
గొనిపోవం బడు నప్పు డేను *దద్భామిని నపవారింశెద (9 (వియావిరవాదు 
ర్మనసుం డై యతండు చెడిపోవు ననిన నట్టకాక యని మారిచుండు. 

౫ మూరీచుండు మాయామ్బుగం బ్ చనుదొంచుటు ౩. 

సం, నీ 22 24 

828, క. కనకమృగరూపమున జని, యినశవంక్యుండు సతియు నున్న యెడ 

. 2ములగుట: యు 

గని జూనకి కౌతూవాల్క మున క బియుః (జార్జి ంవె హరణోపుంగవుం ఐక న. 

లీ2&, ఆ, ేధరణిసుతయు. విధియు.( దన్ను (బే శేపంగ 
వివళ బుద్ధి యగుచు నవనిఏభు౭డు 

మృగముడీబట్ట' డివి? మృగిీనేత కావ స 

_ ద్వినుతబలు సుమ్మిత్రతనయు నునిచి. 

822. 1. వై శని = ల పెక్కు [పతులు. ద, నిన్నునిప్పుడు = "పెక్కు [పతులు. వ్ నుం 

పెక్కు [వతులలో లేదు, 4. తలంచి = ల. కొన్ని |ప్రతులు. ర్. గా జెప్పితి = 5. 

వ. గ. 6. యానుశాననంబు = ఊ, 7, డిట్లనియె = ల. కొన్నీ (పతులు; డును 

ముఖుండై యిట్లను = కొన్ని (పతులు, 8. (బిబోధింప = కొన్ని (పతులు; [కమి 

యింవ = ల; నపలాలింవ = ఈ. ఐ.త. గ. దళ్కామిీని = కొన్ని (పతులు: 

దచ్భామ = కన్ని | వపళులు; న బ్య్భామిని = టీ. 10. నంత | జియా ఆట ఓ. క, 

జ; [బియాంగ నావిర = కె. ద. 

828, 1. వంకుడు = శర. వెక్కు (వతులు. 2. బొలయుటయున్ = ళ. పెక్కు. (తులు 

కీ. విభు = కోన్ని [వతులు; బతి _ ల. స, కొన్ని (పతులు. క. మును వట్రీంగన్ వ 

828. 1. ధరణి సుతయనువిధి దన్ను (బేశేపగ - ఈ. ఐ. గంత. ద. పజ్టజనియె - ౬ 

జన, లీ. నేతీ (త) కాపు = ల. న, కళ. కొన్ని (పతులు. 
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825. క, అసదృళకార్ముకధరుండై , మసలక యామృగము “వెనుక మర్దితిరిపుండే ' 
"వెసంగంగ నరుగం దొడంగెను వెస రుదుండు యజ్ఞ్ఞమృగము వెనుకొను = 

826. వ, "అట్టియవసరంబున. 

827. మ. పఅచున్ దవ్వుగం కేయలంతి నిలుచుం బట్టీక యాసాసిలం 
కిఖిలువోవుం బొదలందు డిందు బొడమున్ బి ట్టుల్కి. వేదా(టు. గ 

మ్మణి చూచుం చెవి దార్చి నిల్చు "మలయుకా మట్టాడు: కిసోింాడ్రు నే. 

మజణీన ట్లుండు( దృణంబు 9చ్పేయు 10నెలయున్ మాయామృగం 

ల బిమ్ములన్ . 

828. వ, lg ట్రతిదూరంబుగా *నెలయించి యలయించిన నడి రాతనమాయగా 

శినూహించి కరా ఘువుం డమోఘబాణంబు ీీదొడిగి తడయక యమ్మ గంబ్లు 

నేసిన. 

825. 1. వంట = అ, ఉ. ఎ. ఘ. జ, ౨. లివు డేచెనగంగ _ ఈ. ఐ. గ, చ. త.ల 

రిపుడై విసవక = ఇ. వ; రిపు డింపినగగ = చా. కొన్ని (పతులు. 

828, 1. ఆసమయంబున = ఉ. ఎ. మ; అట్ట సమయంబున = పెక్కు [వతులు; ల. (వతిలో 

నీవచనములేదు. 

827, 1. జేరి యంతనిలుచుం = ఉ, ఎ. ఏ. ఓ. గ. చ.న, ల్లి గాల. న, ళ, చెక్కు 
(పతులు. 8. బిరివారుం = కొన్ని పతులు. 4, దూరు - ఆ. ఈ. ఉ. ఎ. ఐత; 
పొందు చ. ర. బిట్టుల్కు - కొన్ని (పతులు. 6. జెవులోరగించుగలగున్ - 
ఆ; జవిదాల్చి = కొన్ని (పతులు; జెవిపోల్చు _ న; 'జవి(వాల్చి = జౌ. 7. గలగున్ _ 
కొన్ని [వపతులు; మెలగున్ - గ; గలయన్ మట్టాడు = ఎ. జ; గలచున్ = కసం. 
ర. (గోడాడు _- వా. వీ. ళ; గోరాడు శ. మ. కొన్ని (పతులు; గోడొడ్డు = న. 
ళా; గొట్టాడు = చ; గూడంగ ఇ. ఏ. 9. లాను = ఊ. క. ఘు, జ.ద. 10. మల 
యున్ = కసం. కొన్ని (పతులు; నెలయున్ _ కొన్ని [వతులు; నెలమిన్ = ఓ; సొల 
యున్ = గ; నలయున్ _ వా. 

828, 1. ఇట్లు దూరంబుగా = కొన్ని (పతులు. బి, నెలయించిన నదిరాకసన = ల, కొన్ని 
(పతులు; నలయిం చిన నదిరాతన = కొన్ని (పతులు. శి. దలంచి - కొన్ని [వశులు, 
రాముండు ఘోరణచాణంబు = గం రీ. సంధించి = అ. జ, 
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లీల. క, వాలము చా(కి యొజులుచు, నాలోనన రామూ నెలు(గునట్టి 'యొలు6గుగా 

_2వో లమ్మణ నీతా యని, కూలి కపటమృగము *దన్నికొనుచుం జబ్చెన్ . 

880. తరువోజ. 

ఆయెలు గేర్పడ నవనీతనూజ యాలించి తల్ల డం బడరు చిత్తమున 

నోయన్న లమ్మణ 'యొలసీ మీయన్న యు[గరాతసబాధ 2దాందంగ( బోలు 

నాయతభుజ !వించు యమ్మహాభాగు. డత్యంతోదుఃఖార్చు( డై నిన్ను 

. . 
జీB 

బోయి కనే కావు ఏిన్ఫురతపుణై ఫక్ భూషణో”దార యప్పురువరత్న ౦బు. 

అనిన 'నతండమ్మానిని కి ట్లనియె. 

అబల వెజువ కుండు మఖిలలోకములను, రాఘవేశ్వరునకు రణములోన 

1నెదుర( గలండె శూరు( జెచ్వాండు నతనికి, నెట్టియెడల దురిత మేల పొందు. 

ఇనవంళో త్తము డిస్టుడ, చనుదెంచుం |బ్రియంబు నొందు జలేజూనన నా 

2లని జానకి లత్మణు'నెడ, జనితాశంక యయి కి క్రోధసం|భాంతమతికా. 

891. వ. 

కీలక, ఆ. 

88. శ. 

229, 

880. 

1. నట్టగు ధ్వనితో - "జె; నట్టియెలుగుతో - ల. కొన్ని (పతులు. 2. హాలత్ముణా. 

యటంచును - ఇ. వ. ఓ ఘ శ. ల; వోలమ్మణ సీశ యనుచు గూలి = కొన్ని 

వతులు. శి, దన్నుకొనుచున్ - కొన్ని పతులు. 

1. తల్లడమందుచి త్తమున - కొన్ని (పతులు; తల్పడంబంది - బొ. ద. లి. నొంచె 
య అంటీ ళం 

'గాబోలు - కొన్ని (పతులు; నొందంగనోపు ఆ. చ... లి. వీర్యుడమ్మవో - ఇ. ఉ; 

వీర్యునమ్మవోభాగు - కొన్ని (పతులు; వీర్యుడమ్మవోణావు = మఘ. ల. ప 

4. దుఃఖాత్ఫుడై - కొన్ని (పతులు. శ్, చీలెనిన్ను - పెక్కు (పతులు, 6, వేళా 

వవే పుణ్యగుకైక = చ.ద.ల వీ. శ, మనే. ళ; కావవె నీవు వుణ్యగుడైక = 

కొన్ని (పతులు; కానవె సత్యభూషణో చారు. పుణ్యగుణాత్ము నప్పురుషరత్న౦బు = 

. జ కావ మవోపుణ్యగుకా క ఎ క. 1 దచారునప్పురుష - అ. న. ళ; పెక్కు 

881. 

882 

ఫ్. 

[(వతులు; చారుసత్సురువ = ఈ, ౧, తే. 

l. లత్మ యిం అ లి, 

1. నెదురుగలశె శూరులెవ్వారు - కొన్ని [పతులు. 

1. బేకుంా = కొన్ని (వతులు 2. వినిలత్ముణు వడ నెంతయు _న. శీ.రోన ఆ 

అ, క, జ; [కోధనం [పా ప్తి మెయిన్ =. వ, గ. 



కళ్ శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

884. సీ. నీతలం పటుగుదు 2న్పి-కిల వలవని జూలి కనీ కిశ్డేల సంభవించే 

నతిఘోరళ న్ర్ర) విపాగ్నుశీలయం దొంట కవేగంబ పోణముల్ ?విడుతుంగా 
యే నేల నిను వరియింతు బెబ్బులికాంత యక గాటు నక గా పొం దాసపడు' 

యని యిట్లు సత్సురుషపా|గణి సౌమి| తీ బడఢ(తి య్య పియములు | 

వలుకుటయున 

ఆ. జెవులు మూనసిక్రానుచుం జిత్తంబు ఓీగలంగ అ,మ్మణుండు దత ఇంది. . 
: మహిత శార్యు 

డతులబాణచావవా స్తు. డై '2తన యన్న, ననిన చొప్పునంద 

దనం దొడం7ా 

895. వ. అయ్యవసరంబున దశాననుండు. 

B86. మ. కమనీయం బగు జన్నిదంబు కశిఖయుం "ౌపీనము౯ "ధాతువ 
త్రము దండంబునుి గుండియుం గుళపవి తంబుం గడు౯ నృద్దభా 

వను + సంధిల్లం దిదండి వపధరుం డై డై వచ్చిం *బథి శాంతి చే 

హమునం 5దోవంగ సీత యున్నెడకు మాయాదకు. డకీణతన్. 

887. శే, వాని శేనిక్కంపు మునియ కా వగచి రాము 
వనిత గడుభ క్తి కి 6 బూజించి వన్య ఫలము 

- లొనణగుటయు ఛాని( జీకొన నొల్ల కోనుర 

"మదన “ీవివళుం డైయిట్లను మగువల్ జూచి. 

884. 1. వెరిగితి - అ. ఒ.క.జ.ల. ల, నీకివువలనని = ఐత. కి. యిశ్లేటిక 
_ సంభవించు-ల. కొన్నీ (పతులు; మాననమున 'సంశవించె-ఇ. వ. జ, అందొక్కటు- 

అ. స. పెక్కు [పతులు; అయ దొంద = ళ, 5. వెరవున ([పూణంబు ఇబ; వేగ 

(పాణంబులు - చ, 6. [పాణంబు = లి, ెక్కు_ [వతులు. 7. విడుచుదాన.ద. 

8. నిన్నువరింతు = ఆ. ఊ, ఎ. ద; నినువరియించెద బులిళాంత -' ఇ. వ. అ. 
శీ. యప్పలుకులు-గ. 10. కొని విచేష్టితు డగుచు సంత _ప్పచిత్తుడగుచు దతణంబ- 
చ. 11. గలుగంగ లజ్మణుడు నయవిలతణుండు = జొ, 12. తమ - సెక్కు 
[వతులు. 18. చనగదొడ ౧ = ల. కొన్ని [పతులు, 

886. 1. ధౌతవ్యన్త్రము = ఆ. ఊ, ఒ.క. లీ. గమండులుం = ఒ కి. కోధిల్హంబా: 
శం బథ్ర[శాంతి = ల, వెక్కు (ప్రతులు, 5, దొవ్చగ = భు 

887. 1.నిక్కము ల. చెక్కు |వతులు. రామవనిత = జ. అ. లి. భూషించి = ఊ, 
&. పరవళుడగుచు నమ్మగువజూ చి=ఉ; శరవివశాత్ఫు2_ మగువజాచి-జా. 5, తోడ. 

ఇ. ఏ. న, 



ఆరణ్యపర్వ్యము __ షష్టాశ్వానము ల్? 

శ్రైఫగ, మ _త్తకోకిలము 

ఏను చానవనాయకుండ నహీనసత్తుుండ రావణా 

ఖ్యానిరూఢుండ లంకనాంగ జగ(త్పసిద్ధము *మత్స్పురం 

వాన తాంగి మదీయివ ల్లభ వె ిభజింప(గ రాచె ది 

వ్యాను భోగము *లిష్ట చేష్టి తపవోరియావనలీలలన్ . 

889. క. ఎక్కడి రాఘవుం డక్కాట, తక్కువ యగు పేదమనుజుం దగిలి “వనమునం 
బె క్కిడుమలం కీ బడందగు నే, తక్టుము కిన్పది నింక నొండు దల(పులు తరుణీ. 

840. వ. అనిన "విని వై చేహి భయకంపితిదేవా యగుచు ినతని కిట్లనియె. 

841. సీ, ఇట్లాడ నర్హమే యే నేడ నీ వేడ నకుత్ర శారాగణంబుతోోడ 

_ నాకనం బంతయు నవనివై6 గూలిన వసుమతి వస్సిన కీవనధు లెల్ల 

నింకినం జం। దోది'నేశ్వరు లనో్యోన్య ర్సిస్ఫల కేజంబులు వీడుపడిన 

నే నేల యన్యుని *నెడలోనం గామింతు గరిణి యేనా(ట నూకరము/శీగలయు 

ఆ. మహితకమలీమధురమధురసాస్వాదన, పరవ శాత్మ మైన (భమరకాంత. 

100 _తృబుద్ది నకట "కింగుపువ్వుల ఓేరసం, బాను నెట్లు బేల వై. తిీడిగాక. 

888. 1. నావురం = అ. జ, ల, నల్లభథి= ఆ, జ, అ. సుఖంపగ = స. కొన్ని (పతులు; 

భుజింపగ ౬ స, ళ; నుఖింపగరావె = ఊం క, లెల్ల నిష్టవిహార లీలలతో డుతన్ ల 

ఈ, ఐ. త. శ; లిషమెట్లగునట్లు యావ్వనలీలళోన్ = కె, 
(0) య ౧ ' 

889. 1. యడవులన్ = మ. వీ, శ. న; వనములం - ల, కొన్ని [వతులు; మనమునం - 

ఊం. ఓ. జౌ, గ. ఏ. బడనేటికి - ల. న. కొన్ని పతులు, లి, మదిలోనాచ. వ 

840. 1. విని - కొన్నిపతులలో లేదు. £. హృదయ యగుచు _ కొన్ని (ప్రతులు. 
కి. నిట్లనియె - కొన్ని వకుల. 

B41, 1. యే చేల నీ వేల ఓక. నళ, 2. దస్ఫిక స, ల. వారినీధులు = చ. 

శ. దినేళశులయన్యోన్య = గాన్న (పతులు; దినేందు అన్న్యోన్యయబు = ఈం. ఐత. 

విషయశాలంబులు = ఊ. న. ళ. 6, విడువబడిన = ల. స. సెక్కు (పతులు, 

7. నెడదలోగామీంతు - కాన్ని (పతులు; నెడదలో భావీంతు - ము. ఫీ నెదలోన 

నరమింతు ఎగ, రి, గవయు = ఈ. ఐ, తం 9. వనము = ఇ. ఏ; కుసుమ అక; 

మందు = ద. 10. రికృబుద్ది - అ. ఒ. కో. ఘు. 11.'తేనె మనువు ఎ జౌ; 
రసమానుకెట్టు _ ఇ. ఏ. శ; మానునెట్లు = కోన్ని (పతులు. 12. గాదె-ద. 



క5్8 

84, 

848. 

శ్రీ4కీ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Ww 

ఎ రావణుడు గీత నౌ త్రిరొని లంత ఖభోల్తుటీ :- 

~~ 

సం. $_ 262.89 

వ. అని పలుకుచు నొయ్యనొయ్యన తొలంగం జనిన కేనద్దురాళ్ముం డశిభయంక. 

రంబుగా జంకించి యమ్మగువంేబట్టికెని గగనంబున కెగసి కిలంళకాపురాఖి 

ముఖుం డై యరుగం దొడంగిన నయ్యింతి ఇయెంతయుం *ోదలరి యి ట్రని 

కీరిలాపంబు సేసె, 
ళ్ళి 

ఉ. చేవతలార యోధరణి దేవతలార జగ, త్త యోన్నతుం 

డై వెలుగొందు *1రామునికులాంగన జానకి నేను నన్ను మో 

హోవిలు డొక్క-రక్క-సుః *డనర్గళుడై కొనిపోయెడుం గృవం 

గావ పుణ్యముళకా యశము గై కొనశే యిదె మీకు [మొక్కెదన్. 

క. అనియేడ్యగం దద్వచనము, లనఘు(డు గిరిగవ్వాీరాంత రాలయగతుం డై 

విని యరుణసుతుండు డేజో, ఘనుడు జటాయూీవను సడి. గారుణ్యమునన్ .. 

క, ఎఆఅకలు గల 'కుల్వకే లము 

"శజంగు మెయికా రయము *మజయ దివికి నెగసీ ౫బె 

ట్టుణుము జలధరము[కియ కస్సు. 

. శ్రీ క్క-జి భువనం బెల్ల న్మద్రువ నార్చుచు. గడిమిన్. 

శ42, 

ల్ఉ0, 

844. 

తిష. 

కేం నద్దు రాత్ముడును దనవూర్వాకారంబు వై కొని యతిళయంకరం-= కొన్ని |వతులు, 

2. బట్టుకొని _ శ. వ. లీ. లంకాభిముఖుం డై - ల. పెక్కు (పతులు. శీ చల్ల 

డిల్లి - ఆ; దలంకి = బొ. లీ. శ, మ. క. విలపింవదొడం7గా ఎ భు. చ; (వలా 

ఫించె = క; విలాపంబు సేయం దొడం” = ఓ. 

1. రాఘవు = ఆ. ౨, డహంకృతుడ్రై - ఈ. ఐ. త. లి. మిమ్మువేడెదన్ - ఊ. 

1. యేచ్చెడు తద్వచనము-ఇ. ఏ. న. క. రాలయాంతర్షతుడై - ల. లీ. వను 
వాడు ఊక, 

1. మెయిన్రయము మెజయ - వా. ళ; మెరయరయముసనెరయ - పెక్కు 

(సతులు. 2, విట్లరుము లి. చెక్కు. [పతులు. లి. నుక్క_రి తద్వన మెల్ల, నదుళ 

(న|దువ ఊం వీ. శ. ప, స, శర, శ; నుక్కరి భువనము లెల్ల న్మదువ - ల, పెక్కు. 

[వతులు. శ, గడకన్ = ఓ; గరిమన్ - వీ. భూ. 
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846. ఉ. ఓరి దురాత్మ యీయబల 1రోడక 'యేటికిం బిట్టినా(డ వం 

భోరువాి నేత విడ్వు మెట వోయిన( (బాణము. గొందు *నింక ను 

గారివిఖేది *వికము జటాయు నెలుంగవె యంచు దర్పదు 

ర్వారుండు వీ.క చాలే సురవర్గీవిఘాతకు నద్దశాననున్ . 

ఏ4. మ. ఘనపజూపాతులం ఓ లళాండపరిఘాఘాతంబులం ద్మీవళా 

త*నఖో చ్భేదములం |బదీ_ప్ప శరీ వేధ్యకీడలం [గూరచం 

చోనిపాతంబులం | బౌఢకుంతముఖ *విస్సోటంబులం దశ గేం 

దని శా శేందుల పోరు కసాధనసమత్వస్సూ ర్తి నొప్పెం గడున్. 

విశవీ. చ. సటుతర పమీపతముఖపాద!నఖ| పవీఘా తఖండిత 

స్పుటితశరీరు( రై బహుళళోణివ ధారలు మేన, (గమ్మంగా. 

దటనసముపాంతనిర్షళిత ధాతుర సారుణసాం| దని రృ రో 

త్కటకులశై లిలీల దశకంఠుండు శ*నిల్బె నకుంఠితస్థి తిన్ , 

ళీ49. వ, తదనంతరంబి. 

850. క. తెజపి గని 'దానవేళ్వరు(, డుజక కృపాణమున నాఖగో_త్తము *నెణికల్ 

ినఅకిన( గూలె నతం డిల, నజవట లై పవనవాతీమవోే భమపోలెన్. 

84. 1, నూరక = ఇ. వ.లఅ.న ౨. నేతవీడుయెట - ఈ. ఐ. త; శ్నేత్రినిన్విడువు - 

ఊ. ద. లి. నిన్ను - ఆ. ఎ. ఐ. అ. 4. నన్నునుజటాయి = అ, జ, ల. ర, వెరుం 

గవె _- ఆ. ళ. 6 విమానను - న. ళ. కొన్ని [పతులు విభేదను = ఒ; నిషూ 

దను - క. శ, వ, 

847, 1. (దికాశ = ఆ. 2. నఖచ్భేదములం - కొన్ని (పతులు. ' 8. పాత _ జొ; భేద -_ 

కృ వేగ. ఒ. ఘ, శ.వ. ఉ. నీపొాతావాలి = ఆ. ఉ. ఎస. 5, సంస్ఫోటంబు-= 

ఇ. ఏ. 6. చూడగ = జొ. గ; విక్రమ = టి; సాధననమ[గ = స. కొన్ని ప్రతులు, 

848. 1. నఖాగ - కొన్ని (ప్రతులు; నఖో|గవిఘట్టనతత - జా. ౨. భాతింళ. 

లి, నొచ్పె-ల; పొల్చె = గధ నిల్చెనకంపిత = న, కొన్ని (పతులు. 

850. 1. దాన వేందుడు = ఓ గ. ది, శెక్కున్ = బె. ద. లీ. నణీకిన = ల, మ్మే 

నరికిన = శ; నరకిన నిలగూ లెనత౦ డరవరళలై. = గ. 4. మవో[భములీలన్ = జొ; 

మావో భముపోలన్ (వోలెన్ )-అని పాఠములు. 



శ్0 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
సో 

861. వ, ఇట్లు జటాయువుం గూల్చి రావణుం 1డథికరయంబున నరుగు నెడ జూనకి 

దనకు *దిక్కెవ్వరు *లేమిం చేసి నిరాశ మై యొక్కోశై లళ్ళంగంబునందు: . 
గొందజు వానరులు మెలంగుగ్చున్నం గని తన క ట్రినపుట్టంబు కొంగు సించి.. 

భూవణంబుగీలు ముడిచి *శ త్స దేళంబున వె చెం బం కి ివదనుండును 

లంకావురంబునకుం జనీ యం దళోకవనమధ్యంబున నా*ేసుమధ్య నునిచి : 

తదియీిరతణార్థంబు 1కి రాతసీనివహంబు పేని యోగించె నిట రాఘవుండు 
మాయామృగంబు వధియించు మగుడం జనుదెంచువాండు దన!ీర్ కెదురుగా : 

వచ్చు లకణుం గని రాకనగోచరం బై న 1ీవనంబున జానకి!”నొంటి యునిచి 

1కి తప్పు సెసి తని పలుకు టయు సుమి|తానందనుండు 'ధాత్రీతనయ 

సేదన్ను నవమానించి పలికిన *ిశెలంగు సెప్పిన. 

852, మధురాక్క_ర. 

i జ a క నకమృగ మట్లు దను దవుషగా. | దెప్పి తెచ్చుటకు 

వనజముఖ నేకతమ శూన్యవనమునయం దునిచి 

వల్], 

| 862, 

ళో 

1. డతిరయంబున - ల. ౨2. దికొరులు = ఓ. లి. లేకునికించేని = అ. జ్యట; 
లేమింజూచి - ఊ, శ వే. లేం దంబునందు = ఘ్య శె లగువాయందు జొ. 

ర్, చుండం దనకట్టిన = ల, కొన్ని పతులు. 6. చెరగు = 8. ఓ. గ చెబంగు . 

కొంతసీంచి వ, "+". తనభూషణం = ఇ. ప తనభూవణవిత తులన్నియు జ ల. 

8. లూడ్చీత[త్చ = ఊ, ళ; లుగ ట్ల = ఇ, ఓ. గ, ల వారల ముందరబడునట్లు గా 

నందున బదిలంబీగా వైచెనంత ౬ జొ, 10. ముఖుండును=అ. క. బ..ట; కంధ 

రుండును - కౌ, చ. 11, తనుమధ్య - అ. జ. ట; వారిమధ్య = 9. ఏ. 12, రజా 

ర్భంబు - ఇ. ఒ. జొ; రతుగాడ్డంబుగా = కొన్ని [వతులు.. 18. రాకున్న స్త్రీ నివ 

వాంబు = ఈ. ఐఏ. ౬. గ. ద. 14. నునిచె _- ౪. 15. కెదురువచ్చు = ఆ. ఈ. 

ఉ. ఎ. ఐ. "ల; కెదురుగా వచ్చిన - ఏ. గ, 16. యవ్వనంబున = ఆ. ఎ. క్ల జ. 

ల. 17. నొంటిని డించియిటు .ఉ. ఎ, చ; చిగవిడిచి- అ. క. ట; నొంటిని 

డించి = కొన్ని |వతులు. 18. వత్తురేయని పలుకుటయు ౬ కొన్ని పతులు. 
16. దన్నవమానించి = కొన్ని [పతులు, 20. వలుకుల తెరంగు = ఇ ఏ, ౬ 

అరం గెరింగించిన = ఓ, 

1. తన్ను = ఎ. జొ. శ, వ. - 2. నందు నునిచి.కొన్ని (పతులు; నందున నునిచి . 

ఉ. ల; నందునిచి = శ. ను నందు నిళిపీ ఓ; న నట్లు నీలిపింఘు; నం దట్టునీచి.జా. 



(10) 

లిర్లి. 

నీర 1. 

లి55. 

8ీ56, 

ఆరణ్యపర్యము లా, షషాశ్వాసము 661 

కివనుక ననుజుండు వచ్చిన విధమునకు మదిలోన 

ననఘు( జెంతయు *వగచుచు *నరి7 నాళమమునకు, 

అట్లు సని చేతనారహితం బయిన శరీరంబునుంబో లె సీతాివిహీనంబై 

యున్న పర ర గృహాంబుం గనుంగొని రాఘవుండు మూర్చితుం డై డె లక్ష్మణ 

“| పయత్నంబున( గొండొక వేడికి కాలివాందె నంత నయ్యన్నయుం దమ్మ దముం 

డును కద త్స చేళంబులయందు మందరిం దడవుచుం జను వారు ముందట. 

కులిశ!పాతభంగుర మైన కులనగంబు 

. కరణిం బడియున్న కిగ్భధంబుం గాంచి "బుద్ది 

నదియు రాతసమాయ *యౌోా నని తలంచి 

యేయ సమకట్టుటయు విహగందు6 ర్డైల్రి (గి, 

| ఓయయ్యలార యేను జ, టాయు వనం బరగు పతి జినరుణతనయు,: డ౯ 

సత్య దశరథత&తి, నాయకునకుం. (వియసఖుండ నావుడు కివారల్. 

డాయ. నరుగుచెంచుటయు నతండు వారితో రావణుండు వై_ 'రేహిం గొని 

పోవుటయు6 దదర్ధం బై 2తాను నద్దనుీజుం దొడరి పెనంగుటయుం "జెప్పి 

ల5లి, 

854. 

ఫీరరి, 

శీ56, 

ఏ. వనుక యనుజుండు - శ. 4. దుఃఖమున - క. 5 జనీయ = ఆ; నరిగా 

నయ్యా|శమమునకు - ఇ; నరిగె నాశమమునకును - ఒ. జౌ, క, 

1. ఇట్లు = ల. ళ, చెక్కు (ప్రతులు. ౨. విరహితంబైన = కొన్ని (పతులు. 

లి. పయత్నంబున = ల. న, ళ, పెక్కు (పతులు |ప్రయుక్కంబున = వా, 

4. సేపునకు _- చ; తడవుకు - ఘ. శ చెలిసియయ్యన్నయు = కొన్ని పతులు. 

6. ద_త్తత్సచే = జొ. 

1. పాశావాతంబై న - ఇ. ఏ; పాత భగ్నుంబైన -ల.స్క పాత భంగంబై న = 

ఆ, ఈ.ఐ. 2. వివాగెందు = కట. ని, యందు-దఒ. డొ.ఘ.ద. 4. యాయని. 
నూ 

స. పెక్కు (పతులు; పొమ్మని = ౯. ఏ.ఓ. గ చ. ల. 5. డనియె - ల. 

1. వనెడు పతీవరుడ - అ, ఈ. ఉ. ఐ; వనగ బరగు పడి -క. గ, ఘ,ద.శ, వ. 

9. నరయుడు నన్నున్ -ల. స. ళ. "వెక్కు (పతులు. కి. వారున్ -కొన్ని (పతులు. 

1. డాయంజనుటయు నతండు - ఘు, వీ. శ. మ; డాయనరుగుదెంచిన నతండు = 

ల, కొన్ని (పతులు. ౫&2. తానద్దనుజుం = ల. కొన్ని (పతులు. 8. జుతోదొడంగి 



at చా [నా 

ఏర". చ, 

రీలిరి. లు, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

రావణుం డరిగిన చెన నెటి(గించి *విగతబీవుం డయ్యె నయ్యిరువురు నప్పు. 
లుగు బేనికి *నతిగారవంబున నగ్నిోీసంస్కారా దికరణీయంబులు నిజ "జనక | 

నిర్వి శేషంబుగా నాచరించి దకిణాభిముఖు లై చని చని, 

ఉరమునీయందు. గన్నులు, జబ్బృథభూదర దేశమునందు నోరు *(బ 
స్సురితభుజద్వయం బు *గులభూమిధరోన్నతీోభావముం గరం 
బరుదుగ నుగ మైన వికృతాకృతితోడ నశేవ సత్త్వఘ 
స్మరు( డగుచున్న'” వాని. బటుసత్తు షం గబంధుని( గాంచి రచ్చటన్. 

అక్క_బంధు. ఢడామిబూర్జి యె లతక్మణు(, బక్ట్రకొసీ యి జాహుబల మెలర్బ 

నత(డు గడువివణ్డు (డై. యన్న నను జూడు, మనుచు 

రాము జూచి యనియ మజీయు, 

వ (లీ రాయు(ఢు కొజింధుం డయ రాక్షినుం జొంవ్రుట్ 2 

సం. 8 _ 269 _ 27 

| మవానీయసా| మాజ్యమహిమ వాయుటయును బితృమరణంబు నాఖీలవిపీన 

భూముల( గడుదుఃఖమున౯ జరించుటయు వె దేహి గోల్పడి . 

వగ దిరుగుటయును 

దుదిః బోయి యేినిట్టు దొడరి యీ దానవీవాత. జిక్టుట యును వగవ నీ * 
కబై పయి! చెక్కు. లొపద లయ్యె నక్కట ర్భ ర్రల్షీళ నీవు నాధరణినుతయు( 

విప్”. 

555. 

859, 

ఎనంగ.టఎస; జునీితోడం బెనంగుట-ఆ, ఎ, 4, పరమాత్మునవ తారంబగు నయ్యాది 

వారి (నిధను) రఘురాముం గనుంగొనుచు విగత జీవుం డై. పుణ్యలోక (పాప్తుండ య్యె-. 

అ. క. ట. వీ. న; విగతబీవుండ్రై పుణ్యలోక (పా ప్లుండ య్యె నయ్యిరువురు ళ్; 

విగత జీవుండై న నయ్యిగువురు - గ. జ; విగత జీవుండ యె నంత నయ్యి రువురు=జ. 

ఎ. ఐ.త, 5, నశిరవంబుగ = క. మ, ధి, సంస్కా రంబులు నిజ - జె. ర 

7. జనకునకం'కు విశేషమంబుగా - జౌ. ద; జనకుకన్న = న; జనకునట్టు లాచ - ల. 

1. నొప్పుకన్నులు - శ, లీ. బృథూర్ముపచేళశము - చ. శి. విస్ఫురిత - క. జ. సం. 
4. గలభూమిధరోన్నతక=నం. 5. బావహుయుగ్యమున్ నరుదుగ-జొౌ. ద; భారము= 

ఈ | 
ఆం. [ద ర. 6. నర్వ = ఆ, చంక. ఏ. నం. 7. వాని దివిజారి కబంధుని=ఉ;, 

వాని బటుసత్తు్యుని వారలు ఆ. ఈ. ఐ గ యట్టి దివజారిని క. జ. నం. 

1. యున్న-కొన్ని ప్రతులు ననుతాడ వ యనుచు రాముజూచి యని యె మరియు=అ.. 

1, వోవుటయును = క. నిట్లు = క్కు (పతులు. ౨, వలన - ఇ. ఏ; వళ 

మున జిక్కుట వగవనీకు = శ, pa బైపని కొన్ని [పతులు; బై వైన = కొన్ని 
పతులు. 5. ధారుణి నీవును ధరణి _ ఉ; ధరణీళ నీవును ధరణి-ల. = పెక్కు 



ఖు 
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. గలసి రపూజరరాజ్య?7ారవంబున వెలు, గంగ నెలమి6 జూడ( గాన నై తి 

నేను దలంప నెట్టి హీనభాగ్యుండనో, "యనుచు ననుజుః డార్హి నడలుటయును. 

. విగత సం భము( డై రామవిభుడు గడి, యన్న లత్ముణ 

యోడకు మన్న యును 

గలుగ నీ శేల యాపద గలుగనేర్చు, "ననుచు |గక్కున నశితమహోసి వెటికి. 

ఆరక్క.నను 'డాచేయి దునియ చేసిన లబ మోతణుం డయి లక్ముణుండు 

(పకటనై హి కేయ *దంస్ట్రాయంత్రవిము కుం డయిన శితిగ్భభానుండునుర 

బో లెం ఐదీ వురోడయి. లీళ్ట గా కయకంబున( ద దీయదతిణి బాహుఖండ 

నంబు సేసి పార్శ్వద్వంయంబు 6శిదించిన నాకణంబ కబంధుండు దివ్యరూప 

ధరుం “డగుటయుం గని రాఘవుండు. విస్నితుం రై. 

. ఈవనమునందు రాకన, భావంబున 1నున్న. నీకు. 2 బకటితదివ్య 

త్వావా స్తీ యెన కారణ, మేవిధ మనుటయును నొత. డిట్లని చెసెన్. 

, పను విశ్వావనుం డను గంధర్వుండ (బహ్మూశాపంబునం జేసి రాతునత్వంబు 

నాంది మీవలన శాపిమోతుంబు వడసితి రావణుం డను రక్క సుండు 

జానకిం గొనిపోయి లంకానగరంబున నునిచినవా(డు మీకు హితోవదేళంబు 

చద నిట ఫోవంబోవం బంపాఖిధానం బయిన సరోవరంబు గలదు దాని 

930. చే 

వీర్ర[, వ. 

క62, క్ర 

వీడి, వ 

960 

9 61. 

962. 

99. 

(పతులు. 6. వూర్య్వరాజ్యభ - బొ, ఘు: చ. 7, యనుచు నార్తితళోడ నడలుట 

యును = ల, కొన్ని (పతులు, 

1, నని య మోఘాసి (గక్కున నవ్విభుండు - కొ. 

1. డావలికేయి _- గ, చ. లీ. ళ,ష. తి దంష్టాంతర విముక్తు - ఎ. ఓ. గ; 

దంసా విముకు = ఈ. ఐ, ప్, (గీవ్మళానుండు = ఇ, 4, డయి లత్మణుండు 
'ఈ/ అనీ 

| | 

క్రీక్ష ౬ కొన్ని (పతులు, ర. చబాహుదండంబు ఖండించి - గ; వాస్తంసు ఖండి 
౬9 

తయిసేసీ = ళ.ష. 6. ఖండించిన -ట. 7. డైనం గని _ కొన్ని పతులు. 

1. నుండి యిపుడు = అ. ఒ. జ, జి. బరమగు దివిష = ఇ. వ. 

1. నొందితి భవతా కేయకంబువలన - ఈ, ఎ, ఐ, త; నొందికి నేడు భవతా 

శేయకంబువలన - ఉ; నొందితి - కొన్ని (పతులు. 2. (వ్ర మోకీతుండనై తిని - 

అ. ఓ. క. జ మూవణంబు (బొ) నొందితి = ఊ. ప; విముక్తండనై తి - జా. ద; 

"మోతంబు నొందితి-ఇ, ఏ, లి. తిననిచెప్పి నురియు నిట్టనియె రావణుండు _- బె. ద. 
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| 

ఓంయావల రుళ్యమూకం బను ఇ లంబు5నందు వాలిసహోదరుండు సుగీవుం 

డను వానరుండు నచివచతుష్ట'యసహితుం డ్రై యుండు నతనితోడ సఖ్యంబు 
చేయుము దానంచేసి నీకు గార్యసిద్ది యగు నని పలికి గంధర్వుండు వాం 

ఏడ్కొని నిజేచ్చం జనియె. దదనంతరంబ కీయట చని చని, 

. కమనీయకమలినీ!క వ్లోరదళ కేసరాన్విశజలముల నర్హ్యవిధియు. 
(౮ 

దరళతరంగపహా_న్తముల. జాద్యంబు *నున్మద చ కసారసమధుపహాంస 
రుతుల( (బియోక్తులు రుచిరీవానీరని వేళశన చ్యాయల విశమంబు 
మందనంఇఖారితమారుతంబుల నురుతాపేనోదనమును దగిలి యెపుడు 

నాచరించుచును" నమంచిశాతిధిజన, సేవనము 6 దనదుఖీవనంబు 

ఫలము నొంద "నొప్పు పంపానరోవరం, బెదుర (గాంచి రన్న కేం|దనుతులు. 

. "ఆసరోవరశీరంబునం గొసల్యానందనుండు *ద త్తద్విషయవి శేషోల్లాసంబుల 
వలనం (గొత్తీయొ చి త్తజానలంబు దరికొని చేతోవృ_త్తంబు నెరియింపం 

దొడంగినం చాల్శి దొఅంగి జానకిం బేర్కొని యా[కందన *వచనవివళుం 
డగుటయు నతనికి లక్షుణుం డి ఖ్రనియె, 

పురుషవ లేణ్య యిట్లు మిములేబోంటులకుం జనునయ్య యాపదల్ 
వొరసినిచో. గలంగుట [పభుత్వ మెలర్బ్చంగ దాల్మి యూందిదు 
_న్తరతరమానసవ్యథలు *దల్గుము సంభృతపౌరుషుండ వై 

064 

బిర. వీ 

వా. 

వీరీవ. వ 

వీగ్రిడి చ, 

$64, 

965. 

566, 

mer 

యరయుము చేవి యున్న యెడ యారసి కార్యము “దీర్సు నేర్పు న, 
wy 

4. చేరువ _ కొన్ని పతులు. 5. బుష్యమూక = సంన్కృత [వతులలో( గలరు. 
6. గలదందు ౨ అ. జ గలదు ల, 7 యుం డై యుండు జొ. 68. యచట 
గడచిచని ల; యటుగడచి ఇ. వ. 

1. కల్హార _ సెక్కు పతులు, ౨, పృథుచ[క- ఉ. జొ, లి, వాస్తీరనివేళన - 
ఈ. ఐత, వీ. శ, వ.ళ. 4, నోదంబునందగిల - ఈ. ల. ర. నెనగు బంషా- 
కొన్ని (పతులు. 6. నరవ రేందసుతులు - జా, 

1. ఇట్టుగాంచి యానరోవర _ న; అసరోవరంబున - చ. ల. లి. ద త్తద్వి యోగాతి 
విశేష (షాది) విష యోల్లానంబుల - సళ; ద త్తద్విషయోలానంబుల = ల, 

బి య ల. మొన _ ల. కొన్ని (పతులు. 4. వచన . ఈ. ఐ. ఓ, (పతులలో లేదు. 

1. బోంట్లకునుం దగునయ్య _కొన్ని (పతులు. ఏ౨. లోగలంగుట = ఇ. వ; బొంగ 
ణంగుట = ఒ; చో నలంగుట _ శ, ల. దలగ జేయుము పౌరువంబు మె = కొన్ని /౧ మాం [వతులు, 4. దీర్చు మేర్పడన్ - న. ళ, కొన్ని (పతులు. 
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కాశ ఆ. అధిప శిష్యుండను సహాయుండ భ్య తుం వై న యేను గల నాత్తు సీక 

నేల వగవ నని మహీపతిచి త్తంబు, ' నలత డిందువజిచె కీనవరజు డు. 

కడి, వ. తదనంతరంబ యయ్యిరువుకుం బంపాసరోవరంబునం శృతస్నాను అయి bg 

పితృతర్పణంబులు సేసీచని ముందట నతిజహుశబలావాక కహా బ నావా 

సమున్నతంబు లైన *ఉయభంగోత్తుంగళ్ళంగన 'ముచయంబుల 

కోడపీడనంబు సేయుచున్న డాని బుక్య్ళమూకీీకై. అంబు! జః 

కంఠ పదేశంబున విశ్రమించి యున్న ౦త. 

ఆరాజపుత్రు, ల నారూఢ కేజుల వీరుల నున్నతో చారకు భుజాల? 

గను(గొని రసు, గీవుః డనఘుః డగ్గిరళ్ళంగముననుండి తానును డన కచివులు: 

జింతించి వారోవ్భ త్రాంతము నెబుఃగంగ సంత తో తా వా 

వంతు *ను_త్తము హిమవంతుడు బోని యత్యంతనుస్థిరు వాను 

ge 59. 

ఆ, నతడు నరిగి *న్భపతిసుతుల తెలం గెల్ల, నెజింగి వనచ చే 

యుగ తేజు( డైన మ గీవుతో ( కెల్ళి, యుొనర నంఘటించె 

270. వ. గీవుండును మున్ను సీతాపరిత్య క్త కం జై తమ ముందటం ఐ 
సు, 

గ కొని నం|గహించి యున్న భూవణనిచయంబు రామునకు 'నిచేదంచినం 
కా 

i జ శ ay Tr 

జాచి యతండు సముత్సుకుం డై వానికి శివానరై శ్వర ర్యంబు | | వతి, శుతంః 
a 

oo జ, ప్, ££, hak Wy my. శ్రి!. 1. నడలు = ల. కొన్ని పతులు. ౨. ననుజుడపుడు 

న ్షే WwW, ay 

వక. 1. రేనరి రి పితృ = ల. పెక్కు (పతులు. వ్ల hd = అం 

Es వ్యూవామున్నతంబులై న - గ; నమన్వితంబులై యుత్తుంగ = ౬. శీ యకం” 

శృంగంబుల = ఏఐ. త. ర్. వలనగగన = అ. కొన్ని !వతులు, ఓ వర్వుతందు = 

ఈ. ఉ. ఎ. ఐ. త; శైలంబు గని చేరి.ల. కొన్ని (వతులు. 7 చదువకవదల వలే 

శంబు ఎ సళ, 

క89, 1. ధీరుల _ జొ. ౨. వృత్తాంతం ఇెరుగ వేడి - ల. స. కొన్ని 1వత క 

హిమ ౬ కొన్ని (పతులు; నుత్తమ సామంతుని - ఓ; ను త్రము హిమవంతుని జోల 

.ఓ.ల.వీ. మళ. ఉ. భూవనుతుల = ఓ. చ. ఇ. క ఇరుగంలి. పెక్కు వ వతులు. 

శ70 1. మున్ను - కొన్ని [వతులలో లేదు. 2. డారు నిం గ్రహించిన. భూవణ = అ, 

Ep ws 
స టం 

కొన్ని (వతులు. లి. వానలేశ్వరత్వంబు = జొ, శ (వకికృత। నమొ 
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సేసి తదీయళ [తుం డైన వాలిం జంప బతిజ్ట* నేనె గసీశ్వరుండును 
"జానకిం చెచ్చుటకం నహోీయంబుగా నొడంబడియె 'నంతట సందటుం 

గూడికొని వాలినివాసం బె న కీషి_0ధానగరంబున కరిగి రవ్పుడు ఖాను 

0 స్తూనుండును. 

శ్రీ71]. క, వాలిగ్భహాద్వారంబున, వారి మదం BN నార్చీ వ పాంగ జావే 

స్ఫాలనము నేయుటయు విని, వాలి నువోరోవదుర్ని*వారొ"న్టతుం డై, 

1 , ఖో లాలీ. # a | 

లి72. వ. సమరసన్నా*వాం బమగ ఫపెలువడం బోయిన? దదీయివల్ల శ యగు శార 

యతని వారించి *యిట్లను సేటిచందంబు నూడ సు గీవుండు. టలవత్ళ 

హాయుం డై. వచ్చినవాం డఏ యెట్సనిన దశర థనందనుం డై న ముండు 

రావణుచేత నపహృతీదారుం డలు నిజసవోగగుం డగు లమ్ముణుండును 

'దానును ను గీవస'హాయశ్వంబ"పేటించి కియతని ఇంగ ఫ్రమ్ దీగ్చం బూ నెనని 

ఏంటి. నదియునుంగాక మహోబలు లయిన 9 మెంధ ద్వివిధ నతిలోక 

10ప్రూర్రుషుం డయిన హానుమయు; 1 బసిద్దబుగ్జి యగు జూంబ ఫంతుండును 

వానికి మం[తులై యుండుదుగు గానున సీీనిప్పుడు గ య్యంబునకు( 

1శిబ్రోక్ష నాకిష్టంబు గా దనిన నవ్వుచు నవ్యనచరనీరుండు. 

871. 

వవ. 

(ప్రతులు. 5. జంపుటకు - కొన్ని (పతులు. 6. నేసిన వానగేశ్వు = అ. ఎత, 
7. రావణుంజంపుట - కొన్ని (పతులు. 8. యుండుగా-కొన్ని | సతులు, ల నిట్టం 

దరుం = కొన్ని పతులు; నంత నందరుం - ల, కొన్ని (పతులు. 10. సూనుండుం 
ల. ళ, పెక్కు (పతులు. 

1. (వాలి జ ఓ. జె, శ, వమ వొథఖిన మద మెనగ నార్చి = ఇ, ఏ, ఈ వాభిగవంబెసగ 

నార్భి = కొన్ని (పతులు. 8. వదలక = ల. "వెక్కు. (పశులు, ఏ. గనిఎ ఆ. ఎత, 

ఓ. వారోద్దతిమై నే _ ఊ. ళ. 

1. వాంబుమెరసి - ఒ. వీ. శ. వష; వొం బలవడ = జొ. ద, శి. వలఖి - ల. కొన్ని 4 
(పతులు. వ, మగని అ. జ. 4, యిట్లనియె శేటి అ. 5. బలో అ్ప్బాహుం డ్రై = 

ఘ. 6. ఛార్యుం డయి - అ. కొన్ని పతులు '. వోయం - కొన్ని (పతులు. 
ర. వానికార్యంబు - పెక్కు (పతులు; వానికార్యంబు దీగ్పంబూ నిన వాడని - 
ఓ. ల. 9. మెైంధద్విధులు _ కొన్ని పతులు, 10. పౌొరుషుండగు హశుమంతుం 
డును -ల కొన్ని (ప్రతులు. 11. (బదరీ ప్ప -ట. 12. విప్పుణెదుపై కయ్యంబు- 
జః వివ్ప'డు శార్యంబునకు = ట. 18. బోవుట = ల. కొన్ని (పతులు. 14. నవ్వుచు 
నవ్వన చరవిభుండు ౬ అ. కొన్ని (పతులు; నవ్వనచరుండు - కొన్ని (వతులు; నవ్వీ 
రుండు = చ; నవ్వవచరవీరుండు = వా వీ. శ. షమ. కొన్ని (పతులు. 
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త్రి క. ఆవనితవచనములు ను, (గీవవిషయపత పాతేక్ళ తిమములుగా 

భావించి యాదకింపక, తా వెడలె ననూనీిచాహుదర్చం 'జెనలన్. 

874. వ. ఇట్లు వెడలి కమ్హైదుర నున్న సు|గీవుంోజూచి యి ట్లని 

_: వాలిను(గీభ్రల యద్ధము :- 

సం, శీ _ 264 _ 27 

875. శే. ఓరోదుష్టాత్మ *యే నిట్లు పోర చెక్కు, మాయు లెగువంగ సిగజీ 
రు భా fe 

| పాజఅుచుండు 

4 ర్ 6 జ్య ల ప ర నట్టి "నీకున్న యునికిన కయిట్టలముగ, నిట్టిలీర మెక్కడనుండి పుక్టైం కెప్పము. 

876. వ. అనినం |బహసితముఖుం డగుచు నబ్బలిముఖుం డి ట్లనియె. 

= 77. క. ఆలిని రాజ్యము. గోల్పడి, యాలంబున6 'దూలపోయి యక్కట |బదుకిం 

కేలా యని తెగువమెయిన్, 2వాలిరణము సేయ నమరి వచ్చితి నీతోన్ క. 

76. తే. వక) గమ్మింక ముందటి చంద ముంద. 

గలదె *తొంటి సు| గీవుండు గాండీినేండు 

చా 1. కృశ్యంబులుగా - స. ళ. కొన్ని (పతులు. 9. భావదర్చ్పంశెనగన్ = స, 

కాగ ప. 1. గని యతని కిట్ట్లనియె - కొన్ని. |పతులు. 

75. 1. దుర్గా = ఈ. పొం త; నీచాత్శ _ ఇ. పాదుషుడ- గ. 2 యేపెవ్లు = లం 
గొ వి న్ | 

కొన్ని [పతులు. లి. లెదురంగ = అ. క, ఉ. దటి నీకున్న - ఆ. ఓ, కే నటి 
త్త ళు 

నీయున్న - ఎ. ల; దట్టి నీకు నాయునికిన యిట్టలము వట్టివీర మెక్కడనుండి వచ్చె- 

అ. |1పాసయతి. శ్. నీవున్నయునికిని - ఒ. చ; నీకిట్టలంబుగ ననికి నిట్టి పట్టునకు 

కీరమెటనుండిపుై - జొ: 6. యిట్టి వీర మిట్ట లంబుగ నెందుండిపు శై = కొన్నీ !వతులు. 

$77. 1. నోడిపోయి _ షమ. ల; గోలుపోయి-ళ. ౨. వాలిన మరి రణము సేయ వచ్చితి 

ల; (వాలి మెనసి రణము సేయ వచ్చితి-ళ. వ. వాలిరణం బిట్లు శేయవచ్చితి = ఒ. 

$. ఈ పద్యము తరువాత 'ఎ (ప్రతిలో "యివ్విధంబున” అను వచనము కలదు. 

978. చక్కనగుమింక- =... మెఆదుగలదు - ఓ. బౌ. ఘమ. అ; చక్క రమ్మింక =. ..-. మెందు 

గలదు _ జ; చక్కూనగునింక. ... .-మెందుగలదు = ఊ. వ. వాటి - అ, క. క, 

వ్, సుమ్ము = ఎ. 
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నిన్ను. బొరివుచ్చీకాని రప నేర్చు నెట్లు 

ననుచు నుుగు6డై యవ్వీరు నార్చి*కవి సె. 

వి/0. వ. 1ఇవ్విధంబున. 

880. ఉ. *ేభూవినుత పభావులు |పభూత *బలోద్దతు లు[గీవై రిలే 

జోవిజయుల్ నిరంతరయళోజయశకాంతులు భూరిభూరుహా 

గావీనఖాయుధుల్ బలిముఖ|పవరుల్' కడుం బొొంగి వాలి సు 

7 ఆడ (గీవులు దాశి రొండొరు లకృ తిమరోషక పూయవ కు లై. 

81. మ. తరుసంఘంబులు 1వూన్చి యెొండొరుల నుద్య ద్భాహులై_ 2 వేయ ని 

ష్టురవథిస్థలపాతే వేగవిరళసోకంబు లై పోయె న 

తరుసంఘంబులు వెండియుం గడంగి 5ంయుద్యల్లీల నయ్యిద్ద లుం 

బరుషాశ నేకళిలా పయోగముల *నొంపం జొచ్చి ీరన్యోన్యమున్. 

4. కాక = ల. చెక్కు (పతులు. 5. పోనేర్తు నెట్టు లనుచు _ ఆ. ఉ. గ, ల; 

పోనిచ్చు = బౌ.ద. 6. ననుచు నుగుడై నుగీవు డార్చి-ఇ. ఏ. ల; ననుచు న్ముగీవు 

డ్నుగుడై యార్చి కదినె - స; ననుచు నుగుడై యవ్వీరు నార్చి తాంకె - స. 

7. కదినె = కొన్ని (పతులు; కదిసి - ఆ ఈ. పో. త; తాకె.లీ. శ, ష, 

879. 1. ఈ (వకారంబుగా = ఎ; ఇవ్విధంబునందాకి = క. ట. 

880. 1. భూవిదిత | పభావులు = ల. స. కొన్ని (పతులు; భూవిదిత| పతాపులు = ఈవి 

జ. త; భూవిదితపదీపులు - ద. 2. బలోన్నతు -ట. లీ. థెర్య = ఘ, 

4, ధనకాంతులు = అ. జొ, జ. ట+ శ్. నిజాయుధుల్ జొ. గ,ద. 6. వడి జ. 

7. నక్ళ[త్రిమ = కొన్ని పతులు. 

B81. 1. పూచి = పెక్కు (పతులు; జాూచి-ల? ౫2౭. వైవ కొన్ని (పతులు, 

లి. స్తిర = పొ.త. 4. నంబున నతి = ఇ. ఏ; వేగవివిధ-ఈ. పో. త; -వేగవికల = 

ఉ. ల, వేగవిదళ - కద; వేగనిగళ - అ. ర. యుద్యల్లీ ల _బెౌ.కద; మాద్య 

ల్రీల = వా. కొన్ని ప్రతులు. 6. వేళశ_ ౪. ఏ. 7.నొవ్వం జొచ్చి - కొన్ని 

(పతులు. 8. రన్యోన్యులన్ ఆ జౌ; రత్యున్నతిన్ = క. 



ఆర ణ్యపర్వము _ షష్టాశ్వాసము గ్[్రి0 

882, క. అతులితశిలావితాేనం, విక రేతరితనునిపాత పాలాోనంచూ 

ర్లిత మగుటయు వారలు పటు, గతిలీగ విసిరి కలాహు యుద్దీ కౌతుక 
మతులై. 

888. 'ఉ. ఒండొరు( బట్టుచుం 1దగుచు చొండొరు. ®ిబాయుచు (చేయుచున్ మహో 

ద్దండత నొండొరుం కిదాలంగం దాఃకుచు *నీంగుచు 5లోంగుచుం జలం 

బొండొరు "మీలు చొండొరుల యుద్దతి "న నై (పక రికి (క్ట బోరి రా 

_ ఖండలభానునూను లవిఖండిత చండ భుజా పచండత౯. 

884. శా. 'దేహోత్సావా మెలర్ప *నుద్దతమచదాంధీభూతు లై యాహవొ 

తావావ్య|గులు కివి గవాంబు మిగులన్ నంర.ంభశుంభద్గతిన్ 

కచాహోచాపి( 'బెనంగ నప్పు డమశెం | జెఢద్విపద్వంద్వ పౌ 

లావా _స్తద్వయగా ఢకర్ష ణిరణోల్లానంబు విన్సష్ట్ర మై. 

885. వ. మజియు నన్యోన్యదంతనఖముఖవిఖండితళరీరు లై హారివీరులు రుధిరథారలం 

దడిసి 'పుకి పుష్పితంబు లగు నళోకంబులుంబో లె నొప్పి “చలంబులు మజియం 

882. 1, నము లితశేతర-ఓ. ' 2, నన్నిపాత _ జౌ. ద. 8. నంపూర్ణిత=ఎ. శీ. గదిసరి- 

ఓ, ర, యుద్దశేళి = ఊ, శ; మల్లియుద్ద -క. జట శాహుయుద్దశేళ _ 

ఘ. చన. 6. కెశళలపరులై - జ; శాళలమతులై ఎకు 

8088. 1. దిరుగు = ఊఉ విడుచు - జౌ. 2. బావుల-చ. లీ. దరలదాకుచు =న. 

కొన్ని పతులు; దలరదాకుచు - ఎ, ఐ. ఓ. గ. ఘ. చ. త; దలకదాగుచు = ఏ 

దెరల=ఎన. ళ. 4 వీగుచు = కొన్ని (పతులు; లోగుచు _- చం. ర. ొంగుచుం _ 

ఈ. ఊ. త; లాగుచుం = వ. ఘః |శాగుచుం = చ. 6. బలం = కొన్ని (పతులు. 

7. మీఠరనొండొరుల ఎ ళ. న్ని (పతులు; పీదనొండొరులు = జొ. శ. రి. వీక 

దాకిరా _ క; పోరిరంతనా గ. 9. భుజూ|పకాండతన్ = ల. శు భుజాగచండ 

తన్ = ఇ- పు భుజ్మాపచండతన్ _గ, ద; గులా ప్రకాండకన్ - _ వా. చెక్కు[ప్రతులు. 

884, 1. చేహోచేక - ఈ, ఐ. త; దేహోత్యేక - ల. స. ళ. కొన్ని (పతులు. 2. నుతిత 

మదాంధీ = వీ. ళ; నుద్ధతమవోంధి - జా లీ. సవాలు = ఎద. ఉ. చావో 

జాహినీ బోరునప్పు - క, ళ; బావోబావుల బోరునప్పు = ఊ. ఒ. ద; జాహుల్ ' 

బాహంలబట్టి రప్పు - జొ; జావోజాహిత బోరు = చ; చావోాబాహి బెనంగునప్పు = 

ఉ. ఎ. ల.లీ. వష. ల్. రసోల్లాసంబు ఎ థం 

885. కే పుష్ప తాళోకంబులుంబో లె ల, క చలంటు మరయ = "పెక్కు [(వతులు; 

చలంబు నెరయ = కొన్ని (పతులు, 



TO శ్రీమదాంధి మహాభారతము 

. ( గ. ల wo My on , "qo CEN గ. , . rt wi జో ॥| | ॥ | | స్, ల జ / ' 

ఖెనంగు నెడం దుల్మంః రస నమన . షగమ్ముల 

అటి (" న శే నటి ల సీ న భి ] hay thr, శ సస Fe నిరువుర సెర్చుడ Semon pr” అనుగ RTI CENT ye జై 
ఓక శ fie Ce 

పీకించుచున్న సాం చీయు. క... కి క; న Fer ann సొర 

పల్ల వదానుంబు బు నీస్ 60? "Ey mmo rh um 4 మోన 
ధో జ 

బాణంబు దొడిగి వానీయురంబు సగట సేసిన ఎడి గుఫబనరుండు. 

నశ రథ 10సందను Dolo | కశ aN నల గ్] కే సి యున్, 

886. ఆ, వాలి; జంపి మనని వనిత ను: Am, |... 
. 

పద వియందు గ్ న. MeO ఘు న be శి ih Aan aE es తఫ్క1న్ళి | న. 
శ్ర "1 4! bb కీ! 

887, కీ 1జవనచరుండును శ నను... గ: ఏ CETL £1 BRL, సమయ 

2 

శేషంబును Say సునన యమం. mm Srl టా a ta 4న? సుత 
ted 

కం ంచుట లెస్స ఉని యల) టన Pin మ hrs నీచ్చా 

సందు గావించి ఈనును గమ) 

మై 

ops Wo oid సంతో, 

న. 

ల. యయ్యిరువుర "'నేర్చుడ అతివ నేరక ఏ, టి, అధ య్య న్నా " మెలల అతీంవ 

నేరక = కొన్ని (సతులు. 4, కీనీంప ఎమ hh hed + ఈ, బి, త, ఇ; 

విష్ణ = అ, ఇ, ఏ, లే, సాఖిఖ్టూనం: 11 ఎ ఇ, ఏ, క; పొట్ట యంగా ఆ జ దీ, 

7, బెట్టి దదనంతరంబ  ళ, కొన్ని (పతులు, HH WAT అ త్ “hy (సతులు, 

9, యురస్థలంబు-వీ. శ. స 10, నంగనుం డ స్యగ్గయంబలు జే ఇని నిందింపుచుం 

ఇ, ఏ, అ, 

886. 1. వనితజేసి _ ఆ, శీ, (అస్ఫాగ = +, కొన్ని (పతులు; విసార యకుడు. రాను 

చం దుడళని ఆ Bl; (బన సర యశుడు రఘుసుమానినరుటడు 4 గే, AA = భి. ళ్, 

కొన్ని పతులు, 

$87, 1. అవ్వనచ రేం దుండును చు ల; ఇట్టు స్యుగీమనకు బరీ) ౧:6 గట్టి అనన చరుం 

డును * ఆ. 2. రాఘనునకు ఉ ఆ, ఈ, శ, గ, జీ, ను జా న కనుయంు ఆ A. 

ఆ; ఘనాగమ ఆఅ. ఈ. పోత, శ; వర్గాగవ oh «uw లీ మ; వర్ష నమయం 

బును జ. శ. యనిన నట్ల కాక టోనీ “mt ల్, వంతంబన = ఓ వత్య్కూలం 

బున = ఊ. ద; వత్కూటంబు నివానంబు ఎల. గ. నగరంబున నుండె నంత = ల: 

కొన్ని | పతులు, 



ఆర ణ్యపర్వము _ షష్టాశ్వాసము వా? ha ht 

య 

రర ఫీలానవచామరమిారణ మె పగను 
జు య్ వబ 

స్మ కమాీమందిర మె యుద; గళిఖనీపి: 
మె 

మో 
[ 

ల 

ఆసమయంబున నక్కుడ, 

దానవనాయకు చెజుం బడి, జానకి యు5జడి” 'వాకణశాబమ పోలెన్ 

2 తం 1 | జ, / జజ. 

మానిని సంచతభ రృ, ధ్యానవివళ యగుచు నుండెః చావం బెసంగన్. లో 
అలానే 

నియు నేకపాదయు దీర జివ్వాయు నజివ్వాయు: |దిజటయు 

నయు మొదలయిశీవారు పెక్కండు విక్భతా కారంబులతోడ నయ్య 

బరివేష్టించి యవార్నిళంబును నరక యవల. ఎవారును జెలుచం డొట్టు 

వారును "“ఖరోస్ట్రనిస్వనంబులు సెలంగ కివెజుపించువారును 1దిభువనాధి 

పతి యెన మన దశ | గీవు నొల్లని యీదుష్టే*మానుషి.( బట్టి చెండి కండలు 

11దిందు మనువారును నై '2యున్న నయ్యుగ్మలి జేగళచ్చాప్ప్యయు గద్గద 

కంఠియు నగుచు నాగోరాతస్మ స్త్రీల కి ట్లనియె. 

889. వ. 

890. క. 

891. వ. 

888. 1. వితాన ఎ ఓ; విధూత ఎదో; విఘాతసంపిహిత = ఆ ఈ; విశాఖ సలహ్మృతము = ఘు. 

2. సాందనిర్హరవోరోత్మర వారిద[పచయమై-క; సంచరత్ క. కి. వివాదంన.. 

ఉ. గమత్వర - ఈ. చ. త. ర్. ద్వరశీలా = ఎ. 6. మండితమై - జ. ద. అ. 

1. వారిణచందముపోలెన్ - ఎః వ. ఓ; హలిణచందంబునన = ఇ. కి మారిన్ 

సంభృత = ఊఊ లె. ఛ్యానావవయగుచు అ కం 

1. అమ్మగువకుగావున్న - ల: 2. దీపొతియు = పెక్కు (పతులు. కీ. దీర్చ 

జివ్వాయు వేకననయు,. - ఈ. ఐ; ఈవచనమున ేళ్ళు వివిధముగా మన్నె. 

4. రాకస్మస్త్రీలు చెక్కండు వికృతాటోవంబులతోడ _ఉ. ర్, వేమరక -ళ. 

చెక్కు. (పతులు. 6. ఘనరంవ్షఏనిస్వినంబులు ఒ ఈ. ఉ, వ. తను చెలువ 

దిటు - ట. చ. 1. భునచంప్ట గని" ఆ, గ. జు రీ. వినుపించు  ఊ. 

చెక్కు (వతులలోలేమ; యీ పురుషు రశవదను - ఇ. వ; దకకంధరు -ఓ ౭ 

10. భామిని - కొన్ని పతులు; మానిని - కొన్ని (పతులు, 11. దల (మను - 

కొన్ని (పతులు; తినువారమనువారునునై - ఓ. ఫే, యుండ యు కొన్ని ప్రతులు, 

18. చాప్పుగద్గదక ంఠయగుచు - అ కొగ్న పతులు. 14. రక్ళుసింయుల స్. 

కొన్ని |వతులు; రక్కాసియబల = కొన్ని (పతులు; కాతస్ 

గనల - ఆ; ర్కక్మెసల = ల. ము 

భామల ఓ; రాకా 



గ్ర శ్రీమదాంథ మహాఖాదవ తము 
లో 

స y న వ ఢీ ; ల ఆ కః లట 
992, చే. అమ్మ Dae స్పీశేవలసీన ఉస టీ వేయు: , గే న్ RUE గ దయం నేను రాము 

2 ప్ప నొండొక పురుషు. జి శ్త్మున( దల?వ, నింత నిను! కీ సాకును 

జీవి టే చ్చ లేదు 

898, వ. అనిన 1నజ్లానకి "తెగువ రావణున పజీంగింపం గొంచయ నని మజీయు 

సంతత 2 సియ నాది నియు ధగ్న్మక్థ్వయు సై న (తంట యకు రక్కసి *దామూం 

గనం జేగం జని యి టనిమొు. 
5) 

ని (విటి దిని నృంప్మిఫ్ళోతాంతయు నీలతోం పొవ్నిఓ = 
సం లీల 2th 

894. పీ. అమ్మ నీకెంశయు వొగ్గంబుగా నొక వాగు సీ ఎలిలగంతు వనజవధన 
నామాట నిజముగా నముము నిన ప యవింథ థ్ ము Ws “వద dA sone 

డనఘుండు రామహిళతా 'స్వషి యె నీకు నా క సున :ంవ నల నన్ను 
బనివెనుక్ విను నిన్ను! DON DN ల ఖ్రనుండునె బాసు సమనునం గలసి 

ఆ. యఖిలవాన రేంద్రు( డైన నుగీవుతోం తెలిమి సేసి యిపుడు + ఘమునన 
వీరవరు(డు నిన్ను విడిపించుపనికి వై, "యొదవి యుశ్సహించి 

. యున్న వాండు, : 

895. వ రావణునకు రంభానిమి తృ్తంీబయిన నలకూబరు శావంబు గలదు గావున 

'2నీయందు బలాత్కారంబు సేయీరాడరు నీకు వీనివలని భయంబు 

892. 1. వలచినయట్ట త. 2, దక్క ఉక, ౫. నాకీలీవి - బొ. 

898, 1, విని జానకి = బొ; టానక్షిణెగున ల, బి, (వియాలావయు ~h బలీ నేన | 
నూ 

యది (తిజట - కొన్ని (సతులు. శ రాముని దేవింగరి _ ఘు; రామాంగనం గదినీ 
యి టనియె అగ, 

894. 1. ఆశ్మనీకెంతయు న, 2. (నె యెరింగింతు _ ల, పెక్కు (వతులు, ళీ. వినయ 
సంవిదుడు నా గల డొక్క = ఇ. ఏ. ఓ. చ; వినవెయవిద్దుండు - కొన్ని (ప్రతులు; 
వినుము య విద్దుండు ల, 4. డిద్ద రై ర్యుడనఘుండు. న. 5. రాముడు నిన్ను = 
ల. కొన్ని (పతులు. క యిపుడశీఘమునను _ ల. 7. యువిదరయుత్స = ఏ; 
"యొదవి నుత్స = ల, ళో; కొన్ని (వతులు; యొనర నుత్స = ఘు, 

895. 1. బెన = ఈ, ష; బుగానైన _ ఆ; ముననలకూబరు చ. ఏ నీయెడ = ఊఉ 
నీవలన - ట. శీ, రాదు వీనిథభయంబు వలవదు - చ; రాదు మరియిద్దు = ౬. 



97. తే, అతనిోచుట్టును గుంభకర్హాదు లెల్ల, నరుణమాల్యానులేపను లై కలికి 

= ఖరములం బూనిన రథమున, విరిసీన వెండుకలు వెంట 

ఆరజ్యపర్వము _ షష్టాశ్వాసము 678 

జ ర్ వలదుమణీ యిద్దురాత్మునకుం కటు 5డెలుపునట్ట దున్న్వప్నంబు: తా 

నది యాకర్జింపుము. 

- అం ణా ధరు:డు బహుళ శె లాోప్లుత, కరీరుండై. దడీణంబు శీననం గల గంటిన్. 
భా 

కివత్రిత కేళులై ఉనగ్ను లై పరగం (చేత, పతి ర్దిశ్లకు నేయగుగతి 

గానంబడియు నాకు, 

898. ఉ. *చారుసితోవ్ల వారణలసత్సిత మాల్యనిళాంగరాగు: డై 

ధిరిగుణో త్తరుం డధికధీనిలయుండు విభీషణుడు వి 

స్పారసిశా;దిళ్ళంగమున భవ్వ్యు(డు వం; తిచతుస్ట యాన్వితు౨ 

డై రమణయలమ్మి. బొలు పాకంగ తెచ్చే గల గంటే నుగ్మలీ. 

889. చ. తన సితకీ రి విక్వవసుధాగగనాంతరపూకతంబుగా 
ఘనభుజుం *డున్నతద్విరదికంధరనుస్థితుండై ముదంబుతో 

ననుజు(డు చాను రాఘవకుళలా[గణే త్య ధ్రుసి ర్ పాయసం 

బొనర భుజింపం గంటి వికచోత్పలలోచన నిక్క మింతయు లగ 

896. 

897. 

౪98. 

899. 

. వలవదు =_ ల. కొన్ని (పతులు, ర్, మరియ (ని నద్దు = ల, కొన్ని (పతులు. 

డ్, గలుగునట్లి దుస్స క్రష్నంబును గాలచిక ల. 1. గంటి చాక ్ట్టైలి = గ; rob. 

ఈ, ఉ. ఎ. త; గలిగియున్నయది యాకర్ణింపుము-ఇ. 

1. వెనుక - ఎ. ఐ, ల; వెనక _ ఈ. ఉ. త. ద; నెరసీ = జ 

(పతులు. శి. సనగనుగొంటిన్ = న. కొన్ని (వతులు; నకగనుగంటి; 

(పతులు. 

1. చుట్టలు = ది, అ. స చుట్టాలు = కొన్ని | వతులు. వీ ముక = 

(పతులు. క. భయద = ల. స. కొన్ని పతులు; పఠలీత = ఓ. శో, షన. పరత = 

కొన్ని (పతులు. కీ. యందరు = ఉ. ఘ- మునుకొని - జొ; యం 

5. ఇనకు - ఇ: ఉ. ఏ. ద. స్మ దిశకునేగు కలగానబడియె - ౬ 

1. చారుసితాంబరుండువిల = అ. వీ మ శ; చారుసితోష్ట్ర ధారణ = బొ, చ, 

ల, గుణోన్నతుండధిక = ఆ. ఈ. ఉ. ఐ- తః గుణోత్తరుం డఖిలధింగ. న క, చేలగ 

గంటి - చ. టం త. స్మ చేలగగంటిగోమలీ = ట. 

1. డుజ్జ్వల - ఘ. 2. కంఠతటస్థితు - ఆ ఉ. ఎ. స కంళతటస్ఫుటుడై = 

ఐత; కంధర సంన్ఫిరుడై = గ; కంధరస్యూరుడై = 8. భు, జ ద.ష. స 

ఖీ. సన్మధుషి క్క = చంచ. 

ఖ్ 
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ఉ00. క. పులిచేత గ వైటువడి ఏ మెం, గలయ.గ *నేత్సురులు (బ్రమ గ నీడ్చుచు ని 

ముల ను తరాఖి మ్సుఖవై (| గలుపిన్ా ని నరుగ ని న్ను xn AoC Ne, 
అంటీ 

ఉ౦1. క. నాకల “సిక్కుల ల యయ్యెడు, భ్ీకింపరు “మవ యింక సుందరి పుణ్య 

శోకు ిబితలోకు ఓనశులని, సీకుం [న Lu moe AT oN. గలుగు, FN నినున్ 
నలి: 

॥ , ee Dem fe wy wu 

402. ఆ. అనిన. | దిజటేపలుకు అవి నికు ముఖ గాంగ వగచి ౨ గొంత ననోట దక్కి 

యాసతోడ నుండ నట దశపసినుండు, “ర దలంచి 2వినశ చితు: గుం, 
ware hh: 

408. న, ఆాను "దేవ దానన గంధ భి We Lys WE gn G0) apy ముంచి hats No ర్స 

దర ఎ౦బు క వారింప సోసక DIM Ho ౧న్యమాణ gong సరమ. 

తుంద్రె కిసం జార శీలం cl బన రస వందపదంబునుం గీ నొప్పి యు. దన 

'యొప్పు! రృ వనంయుగనంరలి వట యారు వాంబుసి *ంవుగుంతో ఆ నతలిఖీష, 

అం బగుచుండ నళోక “వనమధ్య౧బు స” గ Mom రా మిపంబునరకు వచ్చు 

10, స్స నె శృరుండునుంబో ల జానగిం శరం ఉను తెంచి He (ఇయనుర్య్రకంబుగా 

ని టనియ. 
౧ 

క TE WP tM 

400; 1. నేటువడి న. వీ. 'జెమ్ముటలు ఈ ఐత, గీ ముఖము - € ముఖయమై - 

జ్య ముఖులై *+- అ. ఒ. ఘ. 4. మళి -ల€. కొన్నీ (పతులు; మశ నున్న - ఆ టీ; 

గతి బోవ-ఘ; మతి నరుగు = ఎ; గతినరుగు నిన్నుంన. ర్, గల గనుగొంటిన్ ఒకా. 

401, l. నిక్కంబయ్యెడు - ఇ. ఏ. ఓ, ఓ; నిక్కు వమ య్యుడు - ఖే; నిక్కామయ యేడు. 

ఊ. గ. ఘ, చ. 2&2. మాత్మనీవు = ఓ. స; మమ్మనీవు = కొన్ని (వ్రతులు; లే. జీత. 
శోకు = గుువ, ళ. 4, నణిత వివేకుం = కొన్ని (వతులు. స్ గూడగటుగు = 

ఏ. ఓ, ల. 6, వేగమె = ఈ. ఊ, ఇ, €; (వీయముననీగుస్ చో, 

402, 16 పల్కు విని నీక్కువంబుగా = వ; పల్కు. పని నీక్కువముగా = ల; వల్కులు వీని 

నిక్కముగాక - ఐ. ఒ. లీ. వశద చిత్తుడగుచు = ఘ, 

408, 1, భూత వర్గంబుల జయించియి = ఎ. ప. ఓ. అ; భూతసంధుంబులినెల = ఊ. గ, 
వీ శ, వ, వీ నహింప = ల. సెక్కు [వతులు, న్రైరీంపక = చ. శీ, పంచరళా 
శీలం - ట- వీ. శ, ము నంచారతలం = వా సంచాగకీశలం = గ, చఈది 
ఉయు = ల. పెక్కు వ్రతులలా లేదు 5. సీతకు నిశ్భన న) ణంబు = వీ, శం 
ఖ్ (పేతవనంబు = ఈ, ఉ, వ, త, ల; వీత్ళవట. బు ఎ ఘ. 6, నందుల అల, 

కొన్ని (పతులు, 7. వంటను మోళ = ఉత, ల, ళా  వొంబు నొవ్వ్పుడుంబో లె యు 
కొన్ని | సతులు. 8, వనంబుసొ gow ww fe gn సొచ్చి లా ఘు, 4 శ మ, 

10. శనియునుంబోఖె _. ఇ. ఏ. ఓ, ల. 11, [ఫియవపూర్వకంబుగా = ఈ. ఊ, ఇ. 
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ఆనంమిషయతరాకన వియ చ్చరకిన్న రసన ఇృగాసురాం 

గనలం గరంబు చిత్తమున గై కొన కే నమురాగలీలమె 

నిను మది నారరించూోటిది నీదగుఖాగ్యము గాడై యింతయుకా 

వనుత యెలుంగవై తి గరువంపు విచాకము లేల నీయెడన్. 

406. ఉ. రాము డనంగః బేర్చి[యుమ రాజ్యము: గోల్పడి కానలోన దుః 

కరామంుమగ్ను డై న యొక యల్న్బమనుహ్స్యుఃశు వాని? నడుం 

 బేసెముడి సేయుచుకా కవగపువెల్లునం జి త్రము కే ల్లడి లంగా 

వొ్దుయి శనుండు నీయుకికి యేమఖీమ:[( డు అళతాంనే చప్పుమా, 

*ఉ౧౦/. వ *పను నకలలోశేశ్వరుండ నాకుం గింకరు లై పదుశాలుగుకోట్లు కీని శా చర 

క్షతులును కెనిరు వది" నిమిదెకోట్లు రావకులూోను నెనుబదియాజు కోట్లు 

యమయయులును +వర్తి ల్లుదురు కీనిఖలధ నా ధ్యతుం డయిన యపేక్వరుండు 

*₹చాయ్మగజుండు [బివ్మాసమానుం డగు విిశవనుండు మదీయజనకుండు 

గుజేరునకు వినోదపా[శంబు కైన గంధశర్వాష్పనోగణంబులు నన్ను 

కచెవించు. బంచమలోకపాలుం డని నన్ను |దెభువన బులు: గీ ర్రీించు 

404. 1. మయనజాడి జ. 2, లసదూషాలీలా శ కి గాదె లును ళ. పెక్కు 

405. 

406. 

407 

(పతులు. 4. నీకున్ = చ. 

1. ఉది ఊ,. ఏ. శ; నది = చ. 

1. అయువరాజ్యము _ ఈ. లె. మము _ కొన్ని పతులు. ౫. వగల వెల్లువ - 

ఎ. ఓ. జౌ. ల. వీ. శ; వగపువెల్లుగ - ఊ, శీ వల్లటిల్లగా = జౌ; దర్శిడింపగా = 

జి. వ. నిందునీయునికి = కొన్ని [పతులు. 6. మందు = చ, 

1. కునుమేనుసకల - క. జ. ల. ల వీశాశశటులు - కొన్ని పతులు; నిశాచరు 

లును - గ. చ. కి, నిరువై యెనిమిది - ఇ ఉ నిరువచెనిమిది = అ; నరువడి 

"యెనిమిది - కౌ. ఓ. శేబదియారుకోట్లు = స. కొన్ని ,పతులు. ల, తొంబది 

తొ మ్మున్నూరుకోట్టు ఢేతాళులును _ గ; వవ ర్తిల్లుదురు = ఆ. ఉ. గ, అ. రీ. శక్కేవ 

నిళశా-చరు లసంఖ్యులు9 గలరు = గ. 7. భాతబవ్మా - జౌ. 8 సేవింతురు - 

కాన్ని (పతులు; నేవింవుదురు - ల, 9 గీ రించుచుండు = ఎ. చ; గీర్తింపు 
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408. 
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స! 

భత్యుభోజ్యాది19వస్తువులును మశేశ్వరగృవాంబునం చెట్లట్ల నాగ్భవాం 

బున నతకయంబు లిట్టి నాివిభవం బింతటికిని మదియజీవితంబునకు నథిశ్వరి 

వె పేసుఖంబున భోగింపు మనిన "విని వై దేహి 1 కోధళోకవ్యాకుల 

నాదయ యగుచు వాని'దెసంజూడక 'యొక్క"తృణాంకురం బుపలథించి . 

అకట సరాంగన నబల బత్మివత( బరికింపంగా మర స్రభామ నేను 

రాతనుండవు నీవు రాగంబు మది నించుకయు లేని నాదు సంగమమునందుం 

గలిగెడు నట్టి సౌఖ్యం బెంత యదియును గాక "యాద్యుం డైన కమలగర్భు ' 
ఫౌత్తుండ నని లోకపాలీతుల్యుండ నని హారనఖుం డై న ధనాధినాథు 

. (థ్రాత నని భవచ్చభావంబు సెప్పితి, విట్టి నీవు కధర్ము విజింగి దురిత 

వర్తనంబు ఉరిడువన వలె ర్స్సి 7 యి, ప్పగ్దిం (బన్రిదములు వలుక(శదగునె. : 

409. వ. అని పలికి “జానకి యు త్తరీయసంవృతవదన మొ యతికరుణంబుగా నేడ్చిన 
నద్దురాత్ముండు వెండియు. గొన్ని దుర్వచనంబులు 2వ చరించి యనంతరంబ 

యంత ర్దానంబు *నొందె నప్పొాలతియు నెస్పటయట్ల *రంాక్షసీరడితయై 

యుండె నని మార్కం జేయుండు ధర్మరాజునకు ని శ్రైేశించిన ఆజంగోవై ళం 

పాయనో క్షం న యాఖ్యానంబు విఖ్యాత మాధుర్యమనోవా కీరోంబుగా. 

408, 

409. 

చుండు = ఆ. గ. 10. సమస్తవన్తు - కొన్ని (పతులు. 11. నురేందు - కొన్ని. 
(పతులు; నురేశ్వరు మందిరంబునం = ల. 12. నందకయంబు = ఉ, వా నంది ట్ల 

తయంబు = ఘః; ననమయంబు లై యుండు = చ. 18. విభవంబు లన్నింటికిని =. 

ఒ. ఛు. ద. ల; విభవంబు లన్నిటికిని _ ఆ. ఏ; విభవంబులింతటికి _ ఈ. ఉ. ఎ. వి, 

14. సుఖంబనుభవింపుమనిన వై చేహ - ఇ. ఏ. ఐ. క. అ. స; నుఖంబున జీవింపు 

మనిన - న. ళ. చెక్కు. (పతులు. 15. విని _ పెక్కు [పతులలోలేదు. 16. కోక 

వ్యాకులచి త్తయగు = ది [కోధ శౌ ర్యాకులయగుచు = దః [కోధళోక వ్యాకుల 

మానసి = ల; |క్రోధళోక వ్యాకులితయగుచు - క; |క్రోధళోక వ్యాకులయై = " 

ఇ. ప [కోధళోక వ్యాకులయగుచు -శ, 17. తృణంబుపలడీంచి _ ఉ ఐత; 

తృ ణా |గంబుపలతీం చి = ఘః; త్భణాంకురంబు పరికించి = ద, 

1. యాఢ్యుండైన - స. కొన్ని (పతులు, యార్యుండైన - జ. ఓ. ముఖ్యుడనని = 
ల. శ,షమ లి, ధర్మ మెరిగి _ కొన్ని (పతులు. 4. లుడుగ = ఆ. ఏ. ల్, సిగ్గరి - 

ఒం ఓ. జ; సిగ్గారి - చ; చెంచేది _ వీ. శ. ష. 6, జనునె - కొన్ని (పతులు. 

1. జానకి = పెక్కు [పతులలో లేదు. లీ. పలికి = వీ. శ. ష; వచియించి = అ. 

"లీ జేసె వ. ఓ. బొ; చేనెనప్పాలతి యెప్పటియట్ల - ల. 4. రావసరతీత = 

కోన్ని (పతులు; రావసనంరడిత = ఈ. ఐ. గ. త, ద. ల్. నుస్టశించిన = ఘ. చ; 

చెరింగించిన = వీ. వ. 6. జనమేజయుండు వైశంపా - జల. 1. బయ్యెనీ 

వ్యాఖ్య - ఈ. ఐ, త. రీ. రంబుగా నాక ర్థించెనని = ల, 
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410. క విమలజూ[త 'గుణోన్నత, విమలాదిత్యాత్మజన్మ విలసత్కమలా 

రమణీకరక మలోజ్జ్వల, 2ఏమ లాంబుజ రేణు రాగీవిలసిత వజా. 

411. వనమయూరము. 

భూనురకదంబసురభూరువా వికాసో ° 

చ్భాసిత కేళ్ళపారసవిపాక *సుగుడై క్రో 

కిలాస హరవోర మృగలాంఛన మృణా+ . - 

ఓహాసినవకీ రి గీవిసరా క లితలో కా. 

గద్యము. ఇది సకలసుకవిజనవినుత నన్నయభట్ట పణీతం బై_న | శ్రీమహాభారతంబునం 

చారణ్యపర్వంబునందు దుర్యోధను |పాయోవచవేశంబును బాతాళ1గతు లయిన 

2చానవు లతని నాశ్వాోసించుటయూ వై స్తవయాగ్మపవ_ర్తనంబును వాండవులు 

ర్ గమ్మ అం గామ్యక వనంబున *కరుగుటయు 7 వీహి|దోణాఖ్యానంబును 

| దౌపదివారణంబును జయ (దథుభ ంగంబును రామాయణక థా 

[వవృ త్రియు నందు 'రామరావణుల జననంబును రాఘవు వన |పస్థా 

నంబును సీతాపహారణంబును సు గవమి[తత్వంబును, వాలి 

వధయును దిజటాన్వష్నకథనం౦బును రావణు 

దుష్టవచనం౦ బులు నన్నది కిష ప్పాశ్వాసము. 

వాల 

410. 1. గుణోజ్జ్వల - ఈ. ఐ. లి. విమలాంభో-రాశిరాగవిలసిత = జౌ. ద; విమలాం 

బుజ వేణుగాన. వికసితవదనా = ఈ. ఐ త. లీ. వికసితరణూ - స. ళ,; వికసిత 

రీజా = గంస,ళ్య; విలపితదీణా. = దీ, . 

411. 1. కృపాణకరుకోక - బొ. శీ ల్లానిదరవోన = ఇ. 

బు ఈ. ఉ. ఐత; ల్లాసమదవోస = ఊ ఎ; ల సనస=ల. కొన్ని (పతులు; 

ల్లానవారవోస = జొ. స. ౪. 4. వోసనవకీర్తి = ఈ, చ. త; వోససిత = ఊ. 

5. విసరాళినతలోశకా = క. 

Cy ల్తో ల a] 

te za వ. a ర 

ఇ 

412. 1. చాసులయిన - ఒ. ఓ ల. 2. రావసు = కొన్ని పతులు, 8. సించి వీడు 

కొల్పుటయు - ఓ. ల. 4. కార వేశ్వరుండు (కమ్మరి కరిపురంబున కరుగుటయు 

వైష్ణవ = ఎ. ల); వైన్లవ యాగంబును - ఆ. ఎ. ర్లు. ల, చైప్పవ యాగంబును 

[వీహి[దోణకాఖ్యానంబును = ఈ. ఉఊ ఐ.త. 5. నై ంధవుచేత (చౌపదీవార 

ణంబును. జయ[దథుభంగంబును రామాయణ 
కథా = ఈ. త, 6. కు వచ్చుటయు = 

ఎ. ఓ చ. T. వ్యాస భట్టారకుండు చను బెం
చుటయు _చౌపదీ > ఓ; (వీవా 

దోణకాఖ్యా = ల. కొన్ని (పతులు. 8. ఈ గద్యము వివిధ ప్రతులందు. వేరువేరు 
విధములుగా నున్నది... ౨౧౧. . ము 
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0-౦౦ 

| క్ (శ్రీకర సోమాన్వయర 

త్నాకరహిమధామ . ఛార్మి శాంచితవినయో 

లేక 'భువనై కవీర మ 
హాకావ్య 6 రస స ప్రయోజ నారూఢమతీ, 

“అవ రాయుండు' అజ్య్రణుణి ను(గీవ్రనొద్దవం టీంపుట్ = 

సం, 8.26.4 

2. వ. అక్కథకుండు శౌనకాదిమహామునులకుం 11జెవ్పె నట్లు పరమత పోశనిలయుం 
డయిన మార్కండేయుండు పాండ వేయులతో మణియు కినిట్టనియె నంత. 
మాల్యవత్కందరమందిరుం డైన దశరథా[గనందనుండు ఓనవకందశళితసుంద : 
రంబులును జనకనందినీ వియోగ దుస్ఫవాంబులు నగు గ్భుననమయదివసంబుల 

శెట్టకేనియుం గడపి నిరతిశయసాంద్రచం (దాత పన్న పనశీతలసమీర 
వావ్యామాన విని దకుముద కేదార సౌరభ్యనిర్భరంబులు నతిదీర్హ యామం 
బులు నై న శారద "యామినులు నై నై వీనోపక యొక్కనాయడు | దమ్మునిం 

జూచి యి ట్లనియె. 

1. రమణీయ వరద మవో -'ట. 

ఓ. ఇెప్పినట్లు _ చెక్కు ప్రతులు. 2. నిరతుండై.న - ఇ. ఏ. 8. . నిట్లను, నట్లు 
మాల్య _ ఆ. ఉ ఎ, ల. వీ శ, మ 4. నవనందనవల్లీ మందరం = చెక్కు 
ద్రతులు. 5. నాఘన దివసంబుల = ఈ. ఉ, ఎ. ఐ. క. త, వీ. శ. వ. 6. కైరవ= 

' కొన్నీ ప్రతులు. 7. యామిను అవనయింవ నోపక _ చా; యామనులు నైనో. 
పక = - చెక్కు (పతులు. రి. నేరక = సెక్కు (పతులు. 
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. చూచితే లక్ష్మణ నుగీవుకొఅగామి యమ్మెయిం దనపగ యడంచి మనము 

కపిరాజ్య మిచ్చిన గై కొని యిందియసుఖముల నెంతయు( జొక్కి. నేడు 

మనదిక్కు. "దలప(డు మనతోడ( బల్కినసమయంబు( చెల్లి ౦వ జనదె తనకు 

గడుం గృతభఘ్న తసేసె( గపికులాధముండు నీ వనఘ కిష్కింధకు నరుగు మిపుడ 

యద్దురాత్కు( గృపణు నాత్మీయశకార్యత, త్పరుని నధికఠ్తాగ పర వశాత్ము 6 

. దొడరి వాలి చనిన ఓతోవన యనిచి ర, మేల తడయ మనకు నింక నిచట, 

. నీవు సనకమున్న నెజితోడ మనకార్య, మునకు దగిన యత్నములు 
కఘ్ఫటించి 

యుండెనేని వాని నొండేమియుం జేయ, వలదు తోడితె మువార్య !ీ శౌర్య. 

. 'అనుడు( దదాజ్ఞ్య( బూని యత. డాతత కార్మ్నుకవాన్తు( కడై రయం 

బున కిజనియెం గపీళ వరుని పోలికీ వాడును సం|భ్రమంబుతో 

నను(గులు చాను రాజసుతు ని నెదురొ-ని (మొక్కి యర్హపూ 

జన మొనిరించుడుకా విభునిశాసనన మాత(డు సెప్పె వానికీ౯, 

చెప్పిన విని భయకంపిత గా తుం డగుచు. గమలమి త్త పుళ్రు, ండు సుమ్త్రా 

పుత్తున క్రి ట్లనియె నయ్యా యే నేల కృతఘ్నుండ 'నగుదు జానకి నస్వే 

షించుటకు నై. బలవంతులు బుద్ధిమంతులు నగు వానరుల ననేకుల నలు 

చెసలకుం బనిచితి వారును సకల వన శై ల సాగర నగర [గామ నదిసహితం 

బైన భూచకొంబునం చెల్ల రోసి యొక్క మాసంబులోనం (గ్రమ్మబి వచ్చు 

వారై సమయంబు సేసి పోయి రింక నె దుదినంబులు గొజింత యింతియ 

“ యటమీంద వై చేహివార్త గొనుచు *దేవరం గొలువ వచ్చుచా(డ నై 

యున్న వాండ ననినం (బీతుం డె లమ్మణుండు. 

న! 

[. బలుకడు = ఈ- ఐ, త. 8. (తోవనే - వా. వీ |త్రోవన _ కొన్ని (పతులు. 

1. వహించి - వెక్కు (పతులు. 8. చరిత = వా; శౌర్య = వెక్కుప్రతులు, 

1. అనిన = కొన్ని (వతులు.' 2. గపినాథుపాలికిని బోయిన వాడును = ఆ. ఈ. 

ఉ. ఎ. ఐ. త. వీ, శ. 8. రింవుడున్ = కొన్ని (పతులు. 

1. సాగర([గామ=వా; సాగర నగర [గామంబులు లోనుగా భూచ|క్రం జెల్ల వెదకి - 

చెక్కు. (పతులు. ౨. రామచేవుం' ఎ వీ. శ. మ. కొన్ని |[పతులు. 
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 విర్యానుష్టానవి శేషము, చా నెణి(గించుటయు విభుండు దద్దయు నలె, . 

. 8. "వ. పదంపడి "కొన్ని దివసంబులకు( బూర్వపళ్చి మో త్తరీదిక్కులకుం. జనిన 
వనచరు లరుగుదెంచి రాఘవుం గని దేవా సకలసాగరమేఖలావలయితం శై న 

భూవలయుం బంతయు వెదకితిమి *దేవిం జొడగాన మని చెప్పిన నతండు 

దుఃఖతుం డయి దథటిణదిళకు. బోయిన కవానరులవలన వై దేహి ఇజం 

7లుంగుదు నను నాసం జేసి (పాణంబులు ధరియించి క్యుండె నంత 

వెండియు నొక్క. మాసంబు నెల్లి నం గొందలు వనచరులు పఅతెంచి 

ను గీవుం గని యి ట్లనిరి, 

9. నీ. నీవును వాలియు నేండును నా(డును( "| వియమున( జాటించు పెద్దతోంట 
మథువనం బడె నేడు మన యంగదుండును హానుమంతు(డును మొదలైన 

బలువిడి. జూజాడి ఫలము లానెదరు త|దతకు లగు మము రయము మీఆ 

-భంగించి రనవుడు భానునందను( డాత్మ నంగద| పముఖులు యామ్యదిళకు. 

తే. జనినవారలు గావున జనకపు త్తి, గనిన యు బ్బిది గాంబోలు. గాక యిట్లు 

._ సేయ వెజవరె పతికార్యసిద్ధి సలుపు, జనుల కీ చన వెందును జనునకాదె. 

10, వ,.అని యూహించి త త్పకారంబు రఘుపతికిం జెప్పె నంత. 

11. ఉ, శేనెలు గోలి |క్రోలి కడుం దియ్యని కమ్మనిపండు లింపు సొం 

౨... విపానంగ నాని యాని పర పందిన నీడలు *మెచ్చి మెచ్చి మం 
_దానిలశై త్యసౌరభసమ్మగతకుం గడు. *ఉక్రాకి చొక్కి యు 

_ చ్యానమునందు మారుతసుత పముఖుల్ విహరించి తృప్తు లై. 

7. 1. గానుపింప బొందుగ = శ. వ; గానిపించి = సూ. సం. వీ. జా. 8. ర్యాను 
పానం బంతయు దా - ఈ. ఐ. త, 

8. 1. కొన్ని దివనంబులకు - ఇది కొన్ని |పతులలోలేదు. 2. దిగ్భాగంబులకుం జనిన = 
వీ. శ.మ. ల. మీదేవిం- అ, ఓ. జ ట. వొ. వీ. శ. వ. 4. వారివలన-కోొన్ని 
వతులు. 5, యున్నంత వెండియు-కొన్ని |వళులు. ర. వానరులు-వెక్కు_ (పతులు. 

9. _ 1. ననయంబు పాటించు నాకతోట _ చెక్కు (పతులు. (ఆ(కతోట - ఆజ్ఞ వెట్టిన 
తోట); ననయంబు పొటించునట్టితోట - ఎ. - 

11. __ 1. శేనియ- కొన్ని (పతులు. కి. పూనగనాని యాని వరపొందిన - అ. ఈ. ఊ. 
ఐ. ఒ.ఓ. జౌ.క.ఘ.జ.త,. శి. చొచ్చి చొచ్చి-శ, వ. 4, మెచ్చిమెచ్చి-ళ. వ. 
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19. వ. అందలబుం గూడుకొని చని స్నుగవలవ్షణస సహితుం రై యున్న జననాథుం 

గని దండ! పణామంబులు . 'నేసినం గాకుత్స్థకుల ప్రదీపకుండు 2 వారల 

ముఖవర్గ విశేషంబు లుపలకించి సీతం గనినవారకా నిశ్చయించె నప్పు 

డత్యంత మతిమంతుం డయిన 'హనుమంతుండు  రాఘవునకు( గృ తాంజలి 

యె యిట్లనియె. 
QQ... 

18. క. దేవి. బొడగంటి నేను ధ, రావల్సిభ శై శె లసరిదరణ్యనగరపా 

రావారకలిత మగు వను, ఛాేవలయము వెదకి వెదకి ద&ిణపు 2దిశన్. 

ఎం వానుముంతంథు రాయునితో నీతం జూబిన వృతాంతందు సెన్నుబీ ఇ 

సం. 8.266.938 

14. తే. అవధరింపుము దేవ నేమందణము న , నేకముఖమున( దొలితొలి యిందు నందు 

నరయుచును బోయి యొక్కెడ నతివిశాల, మైన భూవివరము గంటి 
. మద్భుతముగ' 

15. వ. కని దానిం |బవేశించి నిరంతర తిమిరసంవృతంబును బహుకీట!ేసంకులంబును. 

_ నైన మార్గంబున ననేక యోజనంబులు సనునెడ ముందట నర్కపకాళం 

“బైన పురరబు గానంబడియె నం. దొక్క తాపనాంగన యుండి : మమ్ము 

నాదరించి తన పేరు (ప్రభావతి యనియును నప్పురంబు మయుని వురం 

బనీయునుం జెప్పి మధురంబు లయిన భత్యుభ్ త్యుంబు లొసంగినం దృప్తుల 

మె తదుపదిష్టమార్షంబున మహీవివరంబు నిర్ణమించి సవ్యాదర్దుర నై లంబులు 

గడచి మలయ. లశిఖరం బెక. 
waa 

16. (నగ్దర, 

లీలం గల్లోల 1మాలోల్లి ఖతగగనమె ఖీననానాకుళీర 

వ్యాళో[ గగాహమీనావళుల నెసంగి దుళ్వారీవారోఘగ౦ంఖీ 
రాలంఘ్య| పౌఢ వేగం బగుచు బహుతరాయామవిస్తార మె వి 

ట్టాలోకింపంగ న్నుగం బగు జలనిధి శినంతంతటం గంటి: మంతన్. 

. 12. ||. న. = "పెక్కు (పతులు. ల వారిముఖవర్డ జ పెక్కు (పతులు. 

18. . వలయం బెల్లి వెదకి - అ. సే, ల; 9, చెనన్ - ఊ. ఓ. జొ, ద. . 

15. 1. కసంకటంబును = ఇ. ఓ. చ. అ.స్క కసంభృతం వై న = ఈ. త; శావృతంబును- 

వీ శ పమ. . | . a 

16. 1. భాగోల్సి ఖత = న: కొన్ని (వతులు. చి. వారౌథు = కొన్ని ప్రతులు. లి. యం 

తంతటన్ = “పెక్కు (పతులు. 
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17. క. కని యిది రత్నాకర మి, వ్వననిధి ేనీమమునం గల్లు వనుమతిలోనన్ 

. జనకసుత వెదకి కానమ, చన దివ్వారాశి దాంటి చన నెవ్వరికికా. 

16. ఉ. భూమితనూజం గాన మని పోయి రఘూద్వవుతోడం “జెప్పి య 

 బ్యూమిపుచి త్త మాతురతం బొంద6గం "తేయుటకంెం జూడంగా 

2నీచ్రెయి6 జావు మేలు మన కేల విచారము లింకో నంచు నం 

'దేము గడంగి యందజము చనేకతమం బగు నిశ్స్చయంబుతోస్ , 

19. వ. అనళన వతంబు సంక ల్పించి నియతచిత్తుల మై యుండి రాఘవు కార్యార్థం బై 

"ఆగిన జటాయువు గ ఎకార్గుం డయ్యె మనము నట్ట పుణ్యాల “కంబు వడయుద 

మని పలుకు చున్న యెడ, 

20. క. గిరిక్ళంగతుంగవిగ్రవాం(, డురుతరనత్త్వు(డు వివాంగమో_త్తముం డందొ 
క్కారు. డొయ్యన మాయున్నెడ, కరుదుగ( జనుదెంచి విగళిజాకుం 

డగుచుకా, 

రా 21. సీ, ఆయ్యలార జటాయు వని 1వల్కెదరు మీర లెన్వరు నెప్ప"ే ఇకను వాని 
కగజుండ ననూరునాత్మజన్యుల మేము సంపాతి నాపేరు నమ్మదమున 

నేనును దమ్ము డు నినమండలమునకు( జనువేడ్క నొకనాండు కీచదల 'నెగసి 
చనం జన. దీవ్రాంకు కినంఆాసమున( చేసి కము నాఖక గ్రాలు గమర వయ్య 

తే. ననుజుపతమ్ము లే నిమ్మహాచలమున, నాంట(గో లె నెచ్చటోకిం జనంగ నేర 
కున్న వాడ నాతమ్ముడెట్టున్న వాండొ, మయొటు(గ౧ నెటీంగింవ" లే నాకు 

నిష్ట "'మెసగ, 

భట 

ఓ, 1. మధ్యమున ఆ ల, ఏ, 

18. 1. యాఖూవిథు = ఇ. ఏ, ఒం. ఓ, గ. చ.ల. కి, నీమహిొజావు = అ, ఉ. 9, త. 
+ ay కొ, మ, లి, మతం బగు. “గ ర్ గు త. ఫీ శ ష్, న్య మనం బగు or త. 

21, 1. పల్కితిరి = ఓ ల. 2. చదలిశెగసి = వా. చదలనెగసి = సెక్కు (వతులు. 

8. సంత _ప్పమున న్ు అ, ఈ, ఉ, ఎ, top గం త్, 4, కీచేనరుగ వేర ఆఅ కీ WW. ళం 

ఏ, టె. ఓ శో 
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౨౨. వ అనిన నే మతనికి భవదీయవృ త్రాంతంబును రావణుండు చేవిం గొనిపోవుటయు 
1దదర్భం బై. రావణునితో జటాయువు సమరంబు నేని యీల్గుటయు+ జెప్పిన 
విని దుఃఖితుం డ్రై సంపాతి యస్మ్రదీయ కీపవర్తనం బేర్పడ నడిగి మా 

కి ట్లనియె, 

98. ఉ. రావణు “నే నెలుంగుదు6 బరా[కమదున్సవుం డన్ని శా చరుం 
డీవనరాశిమధ్యమున నిచ్చటికిన్ శత యోజనంబులన్ 

భూవిదితంబు లంక యను (పోలు తదీయనివాస మచ్చటళా . 
"భూవరుదేవి గాన నగు బొం డరయుండు కృతపయత్ను లై. 

24. *క. అని యతడు సనిన నందటి, మును సాగరతరణ కార్యమునకు నుపాయం 

బొనర6 దలపోయునెడ నే నని యుశ్సావాంబు సేయం డయ్యె నొకండు౯. 

౨5. మ. జననాథో త్తమ యేను బూని "భవచాజ్ఞాలీల చెల్వంబు మ 

జ్ఞనకుం డైన సమీరదేవు కృపయున్ నత్త్వోన్నతుం జేయగా 

ఘనవాస్తుంగతరంగసంగతీమవో [గావోరగాత్యుుగద _ 
ర ఎన యె ఏ పేర్చు పయోధి దాంటితి జనాశ్చరై రికసంవాది నై. 

26 ఉ. ఆలవణాద్ది" మధ్యమునయందు( (దికూటనగంబుమీంద ను 

| తాలవిశాల £పామమణిధామస ముజ జ్వల మైన లంకయన్ 

8 పో లొగి గంటి నెంతయు నపూర్వము దద్విభవంబు దేవ య 

లం దగకాం చ్చో లలితాంగి *నారయుచు' జొచ్చి యచేకవిధం£ 

వ్ర |. దదర్హమై (మయి) - వీ, శ. మ; దదర్భంబు -వాొ. 2 (వవ _ర్తనంబును వేర్పడ 

విని = చ. ల. ' 

ఏలి. 1. భూవిభు . ఇ. దీం గం 

24. 1. నేనని _- చెక్కు |వకులు; నొయ్యన = వా. వీ. 

2. 1. భవ చాజ్ఞాథఖీలసామ గ = ఆ. బి మవో[గ(గావా మతృ్య్యుగ ఎ క. ద; 

మవో [గ(గావాతాత్యు[గ - = కె; మహో[గావా(గ్రవోత్యు(గ్ర - స, 

26. 1. మధ్యమమునందు = పీ శ మ. 2&2. సాలమణిఛామ - ము. వ. ఒ. ఓ. కొం. కం 

గ. ద. చ. న. 8. ప్రోలును - ఇ. ద. ఓ జొంభు. చ [పోలది = ఆ. ఉ ఎ. 

ఐ. వీ. 4. నారసితిం జొచ్చి యనేకవిచేస్టితంబులన్ - వా; నారయుచు జొచ్చి 

యనేకవిధంబులం దగన్ = కొన్ని [వతులు. 
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29, 

80. 

dl. 

లీల, 

౭ 

వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
స్క 

. అరసి యొక్కెడ రావణాంతఃపురం ఖయిన యళోకేవనంబు నందు. 

..కన్నీరు జడిగొని కమ్మ (బాం కెక్కిన క్మమకపోల,ఛాగములు గలిగి 
యవళమై యొజంగిన యం గవల్లిక పొంత నున్న భూమీరుహాం బూతగాంగ 

. వెడలు నిట్టూర్పుల వేండిమి( ఓని లిన యధర పల్ల వము గారాకు( బోల( 

దల(పులనందడి దందడించిన 3-త్రాల్మి గదిరి శిరఃకంపగతుల బెరయ 

. నున్న పుణ్యమూర్తి *ను త్తమసౌందర్య, నవనతాస్య నార్త్వమయైన దాని 

గని విదేవాతనయం గా నెజింగితి నేను, హా రఘుపవీరయనుచు నడల = 

. వినయమున చేవిం 1జేరం, జని యభివాదనము సేసి జానకి రఘునం 
దనుదూత నేను మారుత, తనయు(డ వానరుండ నిన్ను( దడవ నిచటికి౯, 

| అరుగుదెంచితి రామలత్మణు లత్యంతకుళశలం బున నున్న వారు వాన రెశ్వ 

రుం డయిన. సు గీవుండు వారితో సఖ్యంబు సేసి త త్కార్యంబు దీర్పంబూనే 

నింక మసలక నీహృూద యేశ్వరుండు సనుదెంచు 'నూఅడిల్లుము. 

. రక్కు-సుడ గాను జుమ్మీ, నిక్కము వానరు(డ చేను నీమదిలోనం 

దక్కు మనుమాన మనవుండు, నొక్కింత దలంచికొని నముత్సుక యగుచున్. ఎ : 
'అద్దేవి నాకి ట్రనియె నన్నా నిన్నెటింగితి నది యె ట్లనిన రామహిశాన్వేషి 

a) ౧ య 

యగు వా డవింధ్యుం డను వృద్ధరాకసుంిడు మున్న యింతయుం ద్రిజటచేత 

నాశెటీింగించె నతనిపలుకులు దప్పపు రాఘవుండు సుగివనహాయుండయి . 

యునికి కిగలిగెం గావున *నింక( దడయక యవ్వీరవరుం దోడ్కొౌనివచ్చి 

' నాకుం '|బియంబు సేయుము నీకు. గార్యసిద్ధి 5ంగ్రుయ్యెండు మరుగు 

al 

27, 

2B; 

99. 

90. 

92. 

1. వనమధ్యంబునందు - ఎ. ఘ. 

1. (కమ్మజూరెక్కిన - ఈ. ఐ. త. శ. జి, నవసిన = వీ. శ. మ; బడిననయ్యధర-= 

వా. బగిలినయధర = కొన్ని (పతులు. లి. శాల్శికడలు = అ. ఊ.గ.ళ. మ; 

4. నూతన = ఈ. ఐ. త. - 

1. చేరువ జని = ఐ. 

1. సేయంబూనె = ఈ. ఐ. త. 

1. వాడవిద్దుండను = ఎ. ఏ.డు ల శ. మ కీ. డింతకుమున్న (న్ను) - 
కొన్ని (పతులు. లి. గలిగినది గావున _- వా; గలిగెం -- కొన్ని పతులు, 

4. నీవిక తడయక = కొన్ని (పతులు ర. యయ్యొడ మరుగు - గ. ద. 



న. 

ఆర ణ్యపర్వము ౬ స _ప్రమౌాశ్వాసము ర్శీగ్ 
కక్ 

మని తన శిరోభూవణం బయిన యీరత్న.౦బు 6క్సి క నభిజ్ఞానార్థంబుగా 

నాచేతి కిచ్చి మణియు జిత్రకూటచరితం బైన కృతక భాయసకథయునుం 

జెప్పి వీడ్కొల్సిన "నేను లంళాపురి చాహాంబు చేసి యిట దేవర కింత యు 

విన్నవింప వచ్చితి నని చెప్పి వానుమంతుండు జానకి హృదయంబు మూర్తి 

మంతం టె న పగిది నున్న యమ్మహామణి రాజచూడామణికి నమర్చించిన. 

88. ఆ. అమ్మనోజ్ష రత్న మక్కునం గదియించి, పులకకేలెగయం గొంతసొద్దు విభుండు 

84, 

జానకీకుచా [గ సంగమినుపుం డై, నట్ల యుండె ముకుళితాము( డగుచు. 

వ. ఇట్లు 'రాఘవుండు సీళావృ శ్వాంతంబు విని తత్సమాగమకుతూవాలవ్యగ్రు గుం జ 

సు|గీవుం జూచి 'దండయా త కాయితంబు సేయు మనిన. (బనాదం బని 

యతండు నలుదిక్కులం గల వానరనాయకులం బిలువం *బంచిన. 

= వొనరోొవీరులు నానాదోళందులనుంజీ య. వచ్చుట == 

సం. కం 201 

శీర. క. ళతకోటిద్వయ వారిపరి, వృతు లై చనుదెంచి "రతులవీకులు ధీరో 

ద్ద్హతులు గజుండు గవయుండు వి, [కుతముగ రఘుపతికి( దోడు నూపిరి 

గడంకన్. 

86. క. అజువది కోటులు గపివరు, లుటిక జగుత్త, యము. జెలుచ నువ్వెత్తు గొనం 

దజికగొన్నయట్లు నడవంగ, నెజసి కు కుముదుం డరుగుదెంచి నృపవరు( 

గనియెన్: 

లకి. 

, 84. 

కర్. 

56. 

ర, మీకు నిమ్మని యభి = ల. కొన్ని (పతులు, 7. దవానంబు = ల. శ. మ. 

1. లెనగ = పెక్కు [వతులు. ల తృ పడ అనో, 

1. డండున ళాయితందబి - వొ, దండయ్యాత కాయితంబు = కొన్ని [పతులు. 

బి దొడంగిన = వా; బించీన = కొన్ని (పతులు. 

|, భోరవీరులు = ఊ. ఏ. ఒ ఓ. దొ. చంచ. 

ఆ 

1, జెలుచ నువ్వెత్తు - ఈ. ఉ. ఏ ఐ. కసం, త, వీ. శ, మ స్య గణక నువె వత్తు - 

వ; లొ (నొ) కట నువ్వెత్తు = ఒ జొ. క, గ. బా ౬ జేర్చినట్టు - అ. క. 
టి 
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88. క. 

89. ఆ, 

40. వ. 

శ్రీమడాంధ మహాభారతము 
We 

: కోటి సహాససేన తనుం గొల్వంగ వాగరికోటి కెల్లి 'దా 

మేటి మహోబ లుండు నిరమి శ్రుండు. మి త్త నవాయుం డై ఉేశగన్ 

వీటికి నుబ్బుగా జటుల వేగనము చ్చి కపుచ్భగుచ్చది 

స్ఫోటితదిగ్వి భాగుం డగుచుం జనుదెంచె సు సుమపేయిఈ రడ త్తఆిన్. 

గయితింప రాని వానర, గణములతో 1 కధిముఖుండు శాకుక్న స్టకులా 

గణికి. | బియంబుగ వ వచ్చి ధ, రణిభాగము వాహినీ చరణచలికముగన్.. 

శతసహసకోటినంఖ్యల "యెలువులూ గొలువ జలదనీలఘోరమూ క్రి రి 

జాంబవంతు: డతులసత్తు ౪ 'డేశంచె నా, 'భూపవరుని కార్యమునకుంబూని. 

మజియు ననేకు లేక "సహ ససంఖ్య బలంబులతోడం జనుదెంచి రిట్లు 

గూడిన కపివీరులు వివిధాశారు లపారబలశార్యసారు అతిఘోరంబుగాం 

బేర్చి నిగుడుచు మగుడుచుం దాజుచుం బాజుచుం దిరుగుచు సురుఃగుచు 

మలయుచు( బొలయుచు మ త్తిల్లి గిరిగువాలయందును శీదరువనంబుల 

యందును సరిదుపాంతంబులయందును నానందంబున వివారించు చుండిరి 

_ తదనంతరంబ. 

41, మ, (పభ నొప్పారి యనుంగు. దమ్ము(డు మవా!భాగుండు సౌమ్మితివీ * 

తభయుం డె కొలువం *గ పీందబలసంతానంబుతో నుద్దతిన్ 

శుభలగ్న ౦బున రాఘవుండు గదలెన్ సు గీవసాహాయ్య తి 

(పభవోశ్సావా మెలర్చ దర్పితరిపుపాలేయతిగ్మాంకుండై_. 

శీ, 

88. 

89. 

40. 

41, 

1. తగ గొల్వగ = వా తనుంగొల్వంగ = కొన్ని (పతులు. 2. "సేనకెల్ల = 'వొం 

కోటి కెల్లి జూ కొన్ని (పతులు, వ, భుజుండు = ఇ. ఏ. ఓ, ఓ. ర్క క. ఘ.ద,చ.న 

4, నలిన్ _ వా; తగన్ = కొన్ని (పతులు; 5. డున్నతిన్ - ఆ, క, 

1. వలిముఖుండు  ఇ.ఏవ 

1, భూపవర్యు = ఇ. ప. ఓ బె, క.ఘ, చ 

1. కోటిసవ్మాన = చెక్కు (పతులు. శి. గువోలయంబులయందును = చా; 
గువాలయందును = కొన్ని (పతులు. డి, దరువనంబులందును = కొన్ని |పతులలో 
లేదు. 

1. బావుండు = చ. ఠ.డ.లఅ. లై, గపివబల ఇ. లి. సుపభవో = అ. డ. 
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48. 

శక్త, 

కీర్. 

46. 

ఆరణ్యపర్వము .._ స _ప్రమాశ్వానము 587 

ఉ. ఆవారి'వీర వాహినుల కన్నిటికిన్ మొగమె మరుత్సుతుం 

డావావిదోవాళుం డమశె నంగద నీల నలాది వీరు లు 

శ్సావాము మీఅ కినయ్యయి 'దెసం దగు కావలి మై సమగస 

న్నా హమహో గతం జనిరి నాకవిరోధి *వధాభిలాషు ల. 

వ. ఇట్లు నడచి యెడ నెడం [బభూతవన్యఫలజలాశయంబు లగు ప్రదేళంబుల 

విడియుచుం గపినై న్యంబు గతిపయదినంబులకు దతీణోదధికతీరంబు సేరి 

ష3ండగు వారాశియుంబో ల ఘూర్చి ల్లుచుండె నంత రాఘవుండు రవి 

తనయుంజాూచి యి ట్రనియె. 

క, మనబలేమును నతిబహుళము, వననిధియును దు స్తరంబు వానరవర యి 

వ్వననిధిం గడచు నుపాయము, ' మనకొక్కటి నిశ్చయింపుమా తగుిభంగేళా. 

శె, అని . విచారించు నెడ6 గొంద అధథిపు. జూచి, జడధి బలితంపుం చెప్పల 

| |] _గడత మనిరి 

ఘనపు, గలముల సమక ట్టి గడత మనిరి, కొంద అంతయు విని 

oe, ee రఘునందనుండు. 

సీ. అల్హన నగుచు నిట్లనియె మీచెప్పుటల్ దగిన యుపోయంబు లగుగన 
యయిన 

నగణితం బైన యీవారినై న్యముల కెల్ల గలములు' చెప్పలు వలయునన్ని 

సమకట్టు టరయ నశక్యంబు శతియోజనంబుల సరవై న యంబురాశి( 

గలములం చెప్పల గడుచుచో రిపుకొటి యెడరున( బై (బడి పొడువకున్నె 
rn 

42. 

48, 

1. వీరవాహినిక్ నన్ని ముఖంబులనమ్మరుత్సుతుం = క. ట. వీ. దోవాలుండ గుచు = 

అ; దోవాలుండు మరియంగద = క. శి. నొక్క మొగి తద్దయు కావలియె - ఒ. 

ఓ. జౌ. క; నొక్కవడి తద్దయు కావలియై - ట. శ. జయాభిలాషులై -క. ఘః 

1. శెండవ - కొన్ని (వతులు. 

1. మిదియతి _ వా; మును నతి - పెక్కు. (పతులు. _ 8. బుద్ధిన్ వా; భంగిన్ - 

చెక్కు (పతులు. 

1.నునైన = చెక్కు. (వతులు. ల యోజనాయితంబై నట్ట యంబురాళి = ఈ. 
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, యదియుయగాక యల్పులగు వ వణిద్దనముల; యోజి' రశూరతతికిం 'దేజ మగుచె 

కాన నాదుమతము * గా దివ్విధంబు' నా, మనసు నిశ్చయంబు వినుడు మీరు, 
వాలు 

ఉ7, చ, వ్రతము ధరించి. నిష్ట నుపచానవిధిం గొలుతున్ 'సము|దు నా 

కితండు 1 ప్రసన్నుంతై. తెరువు నిచ్చుట యంతయు గళ్లినేని మే 

౧..." కితరునిగా £ీననుం దలంభచెనేని నమానుషరోమివేగది . "౫ 

fr వితళరవహ్ని నిజ్ఞలముం బీల్చెదల (వేళ్చిద కక కర్మల ( 
} 

_2 రాముడు దర్భళయనుం డై డౌ నయ్యం (జార్డించుటి వం 

సం. 8 _ 287 _ 80 

48. వ, అనీ పలికి దశరథా[ గసూనుండు దానును దమ్మండును నుపవసించి దర్భ 

కేళయను లి జలధీం[దు 2ినుపాసించి యున్నంత సమ్ముదుండు సకలజలచర 

(పక రపరివారుం డై రాఘవునకుం బొడనూపి 'యయ్యా నీవలన? బీతురడ 

నై తినీ "కెయ్యది (ప్రియంబు సేయుదు( 'జెప్పుమనిన నతండు నాకులంకపై ... 

నరుగం కిదెరు విచ్చునది యీనినాండు సూర్యనిభంబు - లయిన మదీయ 

దివ్యా(న్ర్రంబుల నిన్ను శోషింపం జేయుదుననిన విని సరిత్పతి రఘుపళి 

క ట్రనియె. i 

డకీరి.. స్వీ బననాథ నీకార్యమునకు 'నేవిఘ్నంబు గావింప నోడుదు నేవిధమున 

. వినుము నావాక్యంబు జను లెల్ల చెబు(గ నీకి త్తి నేం చెరు విత్తుచేని 

నిలీనెల్ల వాడును విలసితదిచ్యా( న్రబలమున ? సాధింప దలంచు నన్ను. . " 

౧... ౮ మీయందు గపివీరు. డాయతమతి విశ్వకర్భసూనుండు ఇల్నికర్భవిదుడు. 

ఉ. ఎ, ఐ. గ. త. వీ. శ. ప. (పొననియమకంగము. కి. కి నైజ మగునె - ఎ. వీ, 

శ. ప. ఉ. గాదు నివ్విధమున మనకు నిశ్చయించి ఎక. 

క్వ, 1. |పియంబుతోడం చెరువిచ్చుట యంతన కళ్లెనేని = చా; ([పనన్ను(డై తెరువు. 
నిచ్చుట యంతయు గళ్లెనేని - కొన్ని (పతులు. లి. మదిందలచె = అ. లీ. వేమ - 

వా. వీ, చెక్కు. | పతులు; వేగ ల, 

ఉరి, 1. శయనుడై. - కొన్ని (పళులు. ౨. నుపాసీంచుచున్నంత - వా. పే నుపానించి 

యున్నంత = పెక్కు (పతులు. తి. దెరువి మ్మీనినాడు మదీయ = ఇ. ద 

49. 1. కిత్తరి నేదెరువిత్తునేని = చెక్కు (పతులు, 2. నెల్చ వారును. .....సాధింవగలరు 
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ఆ, కినలుండు గాగ నొకండు గలడు వాండొలసి నా, యందు. దరులు "" 

గిరులు నొందవై వ 

నవి ధరింతు నేను దివిరి నీకది సేతు, వుగం గడంక నరిగి  పగఆ శెలుము. 

. అనీ యతని నొడంబజిచి సము[దుండు సనుటయు నమ్మహీపతి నలు రావించి '' 

చితుబంధనంబు సేయ నియో గించిన ననేక వానరసహా (సంబులు నలుదిక్టు లక
ు( 

బఅచి గిరిశిఖరంబులుం దరునికరంబులు విజిచి తెచ్చి యిచ్చుచుండ . 

'నన్నలుండు మున్నీ టియందు శతయాజనాయామంబును దశయోజన 

విసారంబునుంగా నతిధ్భఢం బగు సేతుబంధంనంబు నిర్మించే నయ్యవసర ౦బున. 

అన్నతోడ నలిగి యాప్తులుందాను వి, కీషణురడు వినయభూవణుండు 

నెమ్మి నరుగుదెంచి నృపశిరోమణి రాము, శరణు జొచ్చె భ క్రి*భరితుం 

- డగుచు. 

ఆరాతసీవృషభుని యా, కారము నింగితము. జూచి శాకుత్ స్థకులో 

నారు. డతని నతిధార్మికుం గా రూపించి ముద మొప్ప. “7 కొనియె. 

| దగకా. 

\ 

వానికి 'దాన'వేం|దువిభవంబు సమస్తము నిచ్చువాండు గా 

బూని | పతిజ్ఞ్మ సేసి కృత పుణ్యుండు లమ్మణుీతోడి చెల్ళియుకా 

వానికి నిచ్చె చెచ్చెర నవారితవానరనై న్యయు కుడ 

వాని( బురస్కరించుకొని వారిధి చాంకు మహో గలీలతోన్.. 

60. 

‘51, 

ర్ి, 

ళం. 

నన్ను = ఈ. ఐ. త. ద.శ. లి. నలుడనంగ నొకడు గలడు వానరుడు = కొన్ని 

(ప్రతులు. 

1 

శద తే 

l 

. నియమించి = ౬. 

Q చరితు డగుచు ED cae ద్, 

. ముఖ్యుని - ఆ. ఈ. ఉం ఊో, ఎ, ఐ, గం త, వీ.శ. మ. లి, కొని = కరు 

ణన్ - వా; గై కొనియెం దగకా = కొన్ని (ప్రతులు. 

1. రావ సేంద ఘు లి తోడ = ఎంగ గు. చ. 
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ర్&. ప. ఇట్లు సేతుమార్గంబున సాగరో_త్తరణం బాచరించి | తికూటపర్వతం బెక్కి.. 
య అనా 

లంకానగరంబు చుట్టును కివిరంబు'లు సంఘటింపం బంచిన. 

5. క. 1 లాగరుసాలర, సాలతమాలా| మనింబజంబూ జంబీ 

'రాలంకృత లంకావన, జాల౦ంబుల విడిసె వృవ-చర స్పై న్యంబ. ల్, 

56. వ, తదనంతరంబ రావణుచారు లయిన శుక సారణు లనుశేవారలు వానరా 

కారంబులు దాల్చి శిబిరంబున. [గుమ్మరుచున్న _నెణీంగి విఫీషణుం డ్రా 

2ంక్షనులం బట్టించి రామునకు సమర్పించిన నతండు వారికి నిజీసై సైన్యం 

బంతయుం జూప నియోగించి విడిచోపుచ్చినం జని యయ్యిరువురు నమర 
చైరిం గని కపినై న్యంబు దుర్జయం బనియును రామలత్ముణుల తేజోమూర్తి 

విశేషంబులును నెటింగించిన నతండు "దాని సరకు సేయక నమగంబునకు: 

ర్చ్రపహ్రారించి.! . : = ' 

7. ప్రీ బద్దశిలాయం|తబహుళ వై మె యు త్తాలితాట్టాల కాభీల మై యుద గ 

శేతుపతాశకా|పకీర్ణ మై మె తోమరముద్గరా € లాథకమునలశళూల 

శరశతఘ్ని ముఖసాధనోపేత మె యు గవి; గహధీరయోాధవీర 
సంకులం బై 'హయస్యందన వేదండచండ మై సముదితస _ప్పసాల 

ఆ, మె యలంఘ్యపరిఖ యై తృణ కాష్టజ, లాదివస్తు భరిత మైన లంక 

కధికరత( జేసి య్యపమాదంబున, నుండె రిపుజిగీష నుదితబలు (డు. 

558. వ. ఇట రాఘవుండును మ్మగీవసహితుం డై. 2 యుండి యంగదుం జూచి నీవు 
'రావణుంపాలికిం జని యతనికిం దగిన తెఅంగున బుద్దిగా జెప్పి జూనకి 

విడుచుట మే లని చెప్పు మని పనిచినం బని పూని యప్వీరుండు. 

ర్4, 1, గా బిడియం బంచిన = అ. 

65. 1. కొలె లాగురుచందనసాల ఇ "పి శాలె లాగరుసాలరసాల = కోన్ని (పతులు, 

58. 1. రాక్షసులు = ఏ. 2. రక్కనులం = ఒ ఓ, క. చల, భి ల స్రైన్యంబు సకలం 
బును జూప = ఇ. ఏ. ఓ గ.ఘ. చ.ద. 4. వుచ్చుటయు ౬ వా. వీ; పుచ్చిన 
జని = శ, మ. ర. నుత్సహించి ౬ "పెక్కు. కులు 

57. 1. చకముద్ద దర (నటన ్రికాల - ఈ, త, వీ, ళ్గ, ట్ర వీ య్యుగ మవోనురయోధ 
వీర = వీ. ళ. 
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et, 

61. 

62, 

69, 
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retin 1, 

7. అంగదురాయనారయు *- 

సం, తీ. 26/_ ౧4 

క. ఇనకులతిలకుండు బాణా, సనసిచ్యాగురు(దు రామచందుండు నీతో 

నను ని ట్లను మని పనిచెను, వినుము తదీయో క్తి భంగి విస్పష్టముగన్ . 

అనపరాధుల గాన నాంతరమ్ముననున్న “శ్పీదళాపనసుల జంపితి పలువుర 

నవమరుల *యీబువుటా: (దను "జెఅవట్టి యణఖిలలో క ములకు నలత సేసి, 

తిది యెల్ల నొకతల 'యేవు మీఅంగ నన్ను ( తెనకుట యొక తల సెప్పనేల 

బథిమియొప్పంగ మంచి బంటనవై్ర వెడలుము కయ్యంబునకు నట్లుగాక యున్న 

రా 

ఆ. శరణుం జొచ్చి నాకుజానకి నొప్పింపు, మొండు వెంట బతికి యుండం దీటి 

కదన్మ దీయశితశ రాశీవిషంబుల, కెరయ నీదు[పాణ మింతనిజము. | 

క, మనుజుండ నై న నాతెణుం, గనుమానము వాయ జూడు మావావభూమిళ౯ా 

విను శాతమలను నామం, బును నడ(పక యేను రిత్త వో"నిశ్చెదనే, 

వ. అని సలుకుచున్న యంగదు పరుషభాషణంబులకు రోషించిన యసురపతి 

'కన్నిణింగి నలువురు రక్కనులు [గక్కు-న న వ్వాలినందనుం కేబొదివి పట్టిన 

విశుగసి హర్మ్య్యశిఖరంబు పై కి దాంటటుటయు. దచాజేపవేగంబున నన్నిశా 

చరులు ధరణీతలంబున జర్జరితళరీరు లై_ పడిరి 2హూరివీరుం డచ్చటనుండి శిబిర 

వళ, 

61. 

62, 

68, 

ban] 

1. దుర్నివారముగ నుల్లానంబునం = వొ. దుర్ని చారగమనోల్లాసంబునం = వాం 

కొన్ని [పతులు, త. తోడన్నిరాతంకుండ్రై = ఈ. త, 

|, యిల్లాం[డ నణీముణి జెరవట్టి తఖల = వొ; యీలువుటాం[డను ఇఅవట్టి 

యఖల = కొన్ని (పతులు. వి మించగ ఆ ర్స శ, ప, ఏ, యుండ వింకనస్మ 

ద్రీయశర = కొన్ని (పతులు. గీ, దవ్మదు[గ శరళతా = వా. దన్మదీయశితశ రాశీ క 

కొన్ని (పతులు. 

1. నేర్చెదనే = వీ. శ. వ. 

1. భొదువం బట్టిన - వా. బొదివిపట్టిన = కొన్ని |పతులు. లి, వారివీరుండు నవ 
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లో 

మధ్యంబునకు లంఘించి భూనాథునకు6 దనపోయివచ్చిన తెజుంగు విన్న 

వించెం దదనంతరంబ రాఘవు ననుమతంబున. 

64. మత్త కోకిలము. 

తాలసాలశిలా| గ పొస్తు లుద(గగో తమహీధరో 

తాల'దేహు అనేక వర్ణులు దారి తాఖిలదిడ్భుఖ' 
ఖీలవాలశిఖాాగు లు గగఖీరనత్తు్యలు వానరుల్ 

గాలకల్పులు పేర్చి సంతనకో ట్టి రావహొవ శేళికిలా. 

85. క. పరువడి మొత్తము లై. బం, ధురఘోనం జస బొంగి తోంతెంచు 'వారీ 
పటన 

ఛశ్వరబలమునందు ఘవసా, గరవీచివికాన లేఖ గానంగ నయ్యా, 

66. మ త్తకోకిలము. 

కోట 6 బన్ని నఘో రదానవకోటిం ీజుల్క.నం హోలి య 

కోట శీనల్లడలకా మహో గతిం గూలిటోచి సమున్నేమ 
త్కూటతోరణ యం (న కేశ నగోప్పుీ రా టీక నంహాతు ఖ్ 

వీటళాటను సేసి రక్కు పివీరు లొక్కట మాలో , 

67. వ. మజీయు; (వాకా రంబుపై నున్న ౫ దీన ఫుకుంత| నిముఖంబులు 

1. 

హోహాళకారవ్యాకులం బై కటంగంబడి యె నం రావణ దిగు?! "7 దొనవులు 

నానాకోటిసహ। సినంఖ్య ఒరిగి యెక్క. "అక్కద యని శేంలపడి కపినముద 
యంబులం దోలఖి యెప్పటియట్ల [i Lr A గొని గిగ్ని కప్పుడు, 

67. 

సు 

రత్నమయం బగు దదీయాస్టా నమందడవంబున శీఖగంబు రాసన 1 పేతు. సంభూత 
ఛు, జీ గ / a a ॥ మహా ల్కయుంబో లె ఖడుదన్ని యాషతణంట యచ్చటనుండి. శినిరమధ స్టంటునకు 

అంఘుంచి wy ఠీ, గీ స్. 

1. నల్లడదోలి = ఆ. ఈ, ఉ, ఎ. ఇ, గం శ, వీ శ. వ, వ యెబ్లెడలన్ = అ, ఈ. 
న. 

ఎ. ఐ, ల, కీ శమ, లి, దాచి = ఊ. ఎ. ఏ, వీ. గ్ భోత్యూట ఎ చ. చ, 
క 5. రాదికనంపాతుల్ _ ఓట. శో. 

స ఆం. పం సీ శో ' గ 1 tl. కుంత మునలబ పదిఘు [సక రంబుట = ఈ ఉ, ఊ. ఎ, ది. నీ, శ, న వీ. సంఖ్య్థలం 
# ౪% AM ఖో ॥ ణల జో wa ' గీ “ఎ క గ | సతులు, స కొనిని ఎ ర చ అలఫోడి ఎ పురు. [వతులలో లేదు a 



“ఓ 

( ) ఆరణ్యసర్వము _ స _సమాశ్వాసము 

- = మును మరో _టబలములచే, ననయద పీలవర మెనది మగు బ్రా అ నయంబును గబలవర్గ్ణ మనవ మగుడక్ 

ద నుజబలనంవృతం చి» ఘనపటలచ్చాయః నోట కర మొపా? న్. 
Ma 

: 69, క. వనచరసేనలు 'చెరలిన, నినవంళో త్తములు నృపతు ల Nn 

మ్రునకుం శేగడంగుటః [గమ్మఅ, గొనకొని *కపిసేన ఈ ఎల్లి 

7a. య్, ఇట్లు గవిసీనం (వాకారరతకు లైన 'రాతసవీరులు వారలం జేరవీక శిలా 

ళూలపరళుతో మరాలాతశరకుంత వముఖంబులు 'వయోగించినం గయి 

కొనక వనచరులు వృతశిలా పక రంబులు వఅగించుచు? గడంగి [పాకా 

రంబు (చాంకుటయు నయ్యిరు దెజంగుల వారికిం చేశా కేశి యః ఓ సమర 

ల బయ్యె బదంవడి రావణుండు వనుపః క్వీక్యతుండును [బన 

ఖరుండును | గోధవశుండును [బరుజుండ ను నను శాతసు లేవు రనేకరాచన 

ని యద శ్యా పిశాచ సేనాపరివృతు లయి పురంబు వెలువడి మాయ గావిరా 

కారు లై కపిసై న్యంబు నొప్పింపం దొడంగినవి గని, 

fi. ఈ. చారుణవి|క ముండు రిపుదర్నవిఖేది మహ్మోస్త్రవేడ్ మా 

యారణకోవిదుండు గడు నల్లి విధిషుణు: పడె. గుజెంచి య 

క్లీరుల మాయయుం *జలము | వేల్మిడిలో. * శిఖుడియించి వీర శే 

శీరసికుండు వారి నవలీలమెయిం దునుమూజె నండజన్. 

జా క ఆతని శరపాతంబుల, చేతం గడు నొచ్చి దైత్యసేన వగము ధా" 

[తీత అపతిత ౦ 1బయ్యె షి, కీతిం బఅచి పురము సొచ్చి జెజనగయు వేసు. 

68. 1. గోట కడు నొప్పాశెన్ = కొన్ని (పతులు, 

ఉల 1 గ డంగుటయు గ మ్మ్ న! లై ళ్ ప్రిఫో టియెల్లి అ ఖ్! ఏ (పతులు. 

"70. 1. రాశనులు వారింజేరనీక = వెక్కు (పతులు. 

వూతనుండును |క్రోధుండును ఖరుండ.ను నను రాతసుళేడ్వుకు 

చెక్కు. (పతులు. - 

7! 1. డెబరదిరి - ఊ. బొ; చేచిపేర్చి _ జొ చి జలము అ, ఈ. వ, ఓక్ తే, 

“ శ్చ జ. 
ఏ, నడ (ణ) గించి = ఆ, జొ.ద. 

72. కే. బగుటయుఖీతి _ అ. ఉ. క; బయ్యనుఖితి ఎప గ. చేల 
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నొశుగవృష్టిన్ . 

న. 

శ్రీమదాం ధ్ర మహాభారతము 

73. క. ఆది యెల్ల విని దశాననుం, డుదిత్యకోధు: డయి మంతియుతముగ వెడలెకా : 

మడగజఘోటకవై. నిక, 1సదళరథగ్నా వనీవిభాగుం డగుచున్ . 

74. వ. ఇట్లు వెడలి యభేద్యం బగు నాళనసవ్యూహంబు సంఘటించి వనచరబలంబు 

పయి *నడచినం గని రాఘవుండును. వార్థ కస్పత్యవ్యూవాంబు దీర్చి చేర్చి 

'యొదురుకొనియె నా సేనలు శెండు నకాండతుభితసాగరయుగళంబు 

శెజంగు దో(వ నొండొంటిం *గవిసె నప్పుడు రాముండు కెరావయిం దరి 

పడియె లత్ముణుం డిం దజిత్తును సు గీవుండు విరూపాకునిం చారుండు 

నిఖర్వటుం చాకి రిట్టిరువాంగునకును దేవాసురులకుంబో లె నాభీల సమరం 

| బయ్యె నందు. | 

15, క్ల, సౌమిత్రి నిశితవిశిఖ, స్తోమంబుల నసురవతిసుతుం *బొదివిన సం 

' (గామమునకు( దొలంగక యత, డామనుజో త్తముని ముంచె 

76. ఉత్సాహము. 

అమరవై రివిభుండు దశరథా|గసుతు(డు 'నేపునకా 

సమరసత ళాపకోపజాజ్వలచ్చరీరు లై 

తుములబాణపటలవృస్థి దొప్పకీదోంగి యిర్వురుం 

* దమక మేడి తమక తమక తనిసి రూహావంబునన్. 

77. వ, తదనంతరంబ. 

78. క, ఆరావణుండు నిజేదో, సారమునకు రాముజాహుసారం బతిదు 

ర్వారం బగు శుర్చడ( గని, వీరారంభంబు కడ(క విడిచి రయమునన్. 

7, మ 1. పదవాతిభగ్నా = ఈ, ఐ. త. అ. 

౨ 1 గవినినం - అ. ఈ. ఊఉ. ఎ. ఐత. వీ, శ. మ ల. గదిసి - ఆ. ఇ. ఏ. ఐ. మఘ. 
చ. శ. లీ, రావణుతోడం దలపడి = వా. వీ; రావణుం దలపడి= వెక్కు (పతులు. 

వ్. 1. బొదివెను సం = చా; బొదివిన సం = కొన్ని (ప్రతులు. 

76. 1. దోగి రిర్వురుం = వీ. శ. ష 

78. 1. దోస్సారంబున = వొ; దోస్సారమునకు = వీ, కొన్ని (వతులు, 



79. or 
షం ry 

80.. 

81. 

88, 

54. 

. మగిడి నగరంబు సొచ్చిన, జెగడి ని ఇ౭చరబలంబ్బు, వెల్లగిలుటయువ్, 

ఆర ణ్యసర్వము _ స ప్రమాశ్వాసనము గ్రీక్ 

గ 

_విగతభయుండు |పవాస్తు(డు, దగ గో లలసేసె నత్ఫ్యుద| గన్ఫురణన్ 

. ఆతనీంగాంచి తద్భలము లన్నియు. (గమ్మఅ, నావావోత్సవ 

స్పీతములై_ కడంగుటయు. బేర్చి విఖీషణు. డు|గవానర 

(వాతసమన్వితంబుగ నవారణ మార్కొనిన౯ మవోరణం 

బాతత మయ్యె వై న్యనివహంబులు రెంటికి నద్భుతంబుగన్, 

. ఆంత. 

. కృతీహామ్తండు' (పవాస్తు( డాహావికళాకేళీ విదగ్గుండు ద 

ర్పితు(డై తాలి విఖీషణుం గడ(క మై బేంపారి వారిద్దటుక.. ' 

శ్ర న డీ 
శితళలో్యో గమయూరపత్ర్ర విశిఖ|ఛేణే శతచ్చన్ను లె 

ధృతి నొప్పార్రి చితవారిధరపం కిచ్చన్న 3 లాక్ళతిన్
 | 

. కదిసి (ప్రవాస్తు( డార్చి పరిఘంబు రయంబున నెత్తి థీకరో 

న్మదకరివా_స్త 'తాడనము మాడ్కి- దలిర్బంగ 2 వేసె నీసుమై 

నదయత రావణానుజుని నాతండు |వేటున కించుకంతయుం .. 

గదలక పామకూటగిరి శై వడి నిల్చి యుదిర్ణికోపు( డ్రై. 

మ. శతఘంటాపరిభూపషితంబును జగత్సంవోరఘోరానలో _ 

_ ల్రితకీలాసదృళంబు నై మెజయు శక్తిం బూన్చి మంతించియు 
1 ఆగాక లతా కారాల opener 

ద్దత తేజుండు (పవాస్తు వై_చిన వెసం ద|తూరసంపాత "పా 

టితవతుం డయి కూళె వాండు శతకోటిళ్ళిన్న ౩ లాకృతిన్. 

B2. 

ర్క. 

1. శస్తుండు - అ.ట. 2, లసక్కే.శీ - ట. క. శితశల్య్యో[గ = వెక్కు(వతులు; 

ఇ ఫవ్యో(గ - వా; శితనవ్యో[గ = ఐ. త. ఓ. వరిచ్చన్నులై = ఆ. వీ, మ. 

1. పాతనము - ఈ. ఎ. ఐ. త.ల.క. ల నేనె- ఇ. ఊ. వ. ఓల వైచె- 

ఆ. ఉ. ఎ. ఐ.త.వీ. శమ, శి. దీవుడై - ఈ. ఐత. _ .. 

|. శాటిత - అ. అ. ల. &ప్త = వెక్కు (పతులు. 



wrt 
1 

85. 

86. 

87. 

శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
w 

న. ఇట్టు [పవాస్తుండు వడినం దశతైెశ్యంబులు_"విముఖంబు లగుటయు 

ధూ మాముండు రోష మ్రాతుం డగుచు నతినివిడబలావాకానీక భీకరం శై 

కాజుకొను చున్న నిశాచరచ। కంబుతో 2ిరులం బట శెంచినం జలించి 

బలీ ముఖబలంబులు దుర్భలంబు లై తొలంగినం జూచి *యాంజనేయుం 

డజయ్యు౦ డె నిల్చినం ఇల్చ్బన యెప్పటియట్ల యయూాగ ఫతులుం గూడుకొని 

రప్పుడు. 

అనిలతనూజ ధూ[మాతరజితనై నస్య1ేయుగ్మంబునకు నమ్మ న్ముగనమర 
మందు నిష్ణుర చరణాఖఘాతముల డొల్లు నరదంబులును శిలొావాతుల దూలి 

యొజలు 'నేనుంగులు నుత్తాబతరువాతి [చెళ్లు ఘోటకములు దీ| పనఖర 

' దంతతతంబుల దళితాంగు లై నేల( ఐడి నన్ని కొను ఫీగథటులు నగుచు 

. నధికశార్యసారు లగు కపివీరుల, చేశ నొచ్చి దై శ్య'సీన భీశిః 

బజచెం గొంత బెండువడి యుండెం గొంత ధూ, | మాయి సెనుక' 

కొదింగ నంత గొంత, 

మహా స్రగ్ధర, 

కని ధూ మాతుండు విశ్వ గసనేరయలసత్కా లీ మేఘంబ పోఖైన్ 

ఘనీగక్షాఘోవష మొప్పం గడంగి శరశ తోకల్పి తాసారదుర్ధ 

ర్భనవీరారంభు డై నక సకలవారిచమూసంఘమున్ విప్వాలం ఖై 
కచనెం దూలెం గూలె లావుం జలమును జెదరజా నంగడి౯ా విచ్చి నొళ్చిన్, 

1, నమర విముఖంబగుటయు = "పెక్కు (పతులు. 2, మరఅం = చ; నురులర = 

కొన్ని (పతులలోలేదు. శీ. బలీముఖులు - కొన్ని (పతులు, క. యేచి యాంజ 
నేయుం = ఈ. ఊ. గ, త. ల. 

1. యుగళంబునకు = ఆ. 9. ఈ. ఎ. ఏ. ఘ, త. వీ. శ, వ. న, ఏ. 'దెనకు 
నొదిగ = ఆ. ఈ, ఎ. ఐ. శ. 

1. రయలనత్కాల = శ. వ; రసలసత్కాల = చా. వీ. 2, మేఘంబువోలెన్ = 

కొన్ని (పతులు. 86. మౌర్వీఘోవగర్గంగడగి _ ఆ. ఈ. ఐ. త. వీ. శ. మ 
4, ఘాత విస్సార దుర్దర్ధు = ఐ. 5. చనజొచ్చెన్ = ఆ. గ, ల. 
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98, శే. అతనియుద్దతి నై (వక యనిలనూనుం 

డనిలవేగు. డై పజతెంచి !యార్చి కా 
(బథన మయ్యిద్దణకు నుగభంగి నమర 
పతికి 2 పవ్లోదునకుంబో లె |బకట మయ్యె, 

తి, క. పరిఘంబులు గదలును బి క కరుదుగ రక్క్పయందు టై వైశె శ నమ్మాగుతివై 

90. వ. బంగం చె జెనంకువ సెల్లు చుండ గొండొక సేపునకు. 

లంకాలుంటాకు( డుద్యల్ల ఘుతరగమనోల్లాసి యె డాసి పీళం 

బొంకం జేపార( జంచద్భుజరచితమవోభూరువాం బెత్తి వై చెం 

గింకకా ధూ మావు వాండుం ”డసెను వదనోద్గర్హ కీలాలధారా 

సంక పాగ్భాగమగ్నాి పఘనవిఘటిక ప్రాణః డై క “యావావోర్యిన్. 

౪2. వ. ఇ_త్తెఖంగున ధూ|మాతుండు షడగిన గ పినై నీకు లార్చి హనుమంతుని 

ననేకభంగులం |బస్తుతించుచు రజనిచరులం గనుకనిం దోలినం దూలి 

యందఖుం బణజిచి పురంబు సొచ్చి *దను జేం|[దుకకుం (2 (బవ స్త ధూ; మాతుల 

మరణ।[పకార ంబుల టీంగించిన( |బకటకాషప్బ నిశా సవివర్డ్మ వదనుం త పుచో 

బం క్రివదనుండు. * 

98. క. కలవా రెల్లను మడిసిరి కఠిగియు కే డయ్యెం గుంభకరు:డు వీని 

చెలుపుదునొ యేను గొడుకుం, జలీ మెడపక రరర నిం . శనయుదుమో. 

శ0. 1. సనమరంబగుచుండ నాంతపేవునకు. = కొన్ని ప్రతులు, 

ల, 1. (వేనెన్ _ వా. కొన్ని (ప్రతులు; వై చెన్ = కొన్ని . (పతులు. 

అ. ఆ. ల.న. 3. (వబలవిమటన = ఆ, ఈ; వఘనవిగళిత = ఆ. 

శ2, 1. రెగిన పిదవం గపివరనైనికు = వొ వీ ఇగినగపినై నికు 

ల. దను జేశ్వరునకుం = కొన్ని |వతులు. 

గిలి, l. మడరగ = లి మెడలని = చ 
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94. 

ర్ 
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లీ 

వం అనీ వితర్కి.౦చి యస్స టికి గుం
భకగ్గ (వజోధంబు గార్య బుగగ? నిశ్చయించి 

rd 

తదీయశయ్యా గృవాంబున కం జస వాసిం 'లుపం ఇరిజనంబులం బనిచిన, 

. భేరీమృదంగగంఫీర నాదం బుటుం గాహాళఘుంటిశా కాలకలనుం 

దారుణసింవాసాద? బులు సొన ibe ప గగ బెద్దపడికి నంగవు 1 గదిల్ని 

'యొుదికిలి కనువిచ్చి జినా యయ నిట్టూనునించి “కొండకి He wd నీ 

. a ae WED Mn a oa ఆ ॥ a అ ( జు ఇల్లే 

కలయ జూచుటయును గ స న (మున్న యున్న dine గిన 

(గు దము 3 

ఆ, బూచి యనియె నిట్టిచో ధ్య్రంస) “mous గల ్యెలగిని ౫౦ంటులోన 
a ౫ గ ౯ మ 

Rea 

రిస్పెన్వ "శ్రమిమయెరొా యొజులగిసు) . (గ మము మనకు! న యెశరు వినవె, 

వ, దశరథనందను౦ a గ
 Te UTE TS 1 1 స, వరత er uN fo PI) 

ry, 
7 శీ 

యనేశవానరయూధంబుటం we వల lx నటీ టి rar HY Gon ఏీటివె 

వడిసి మ మల్లి ను "లకు 7 Vleomo bw 1 yt sec) | siege 1వీపీరులు 
a) 

al, అంటీ 

( pee 

వానిచేశం "బెక్ [-౦| డు స రి కసిని ge వాలి OAR వమ సరము ౪ క్తుండు 

గాండు గావున లెమ్ము (౫ మనం బగత్యున నదిని పొడిచి. గెలువును 

దూషణానుజుటు వి బేడ కమా br Ga ys ats Goer సెట్ల కాక 

యని కుంభక ర్టుండు Ar aon" be | ia? నగు సున్న గ ey స పరిజనం 

బులతోడం గూడి 'సల్టిడి నడ తంచిన 

94. 

96. 

న. ॥ ॥ ౨. 

l. (ప్రబొోధంబ కార్యంబు ఆ fy at ky bw ఖీ ety ల! న. 

1. కలకలంబు = పెక్కు. [గ సతులు. చ, పజస్ముని, (యున్న mn Ry ee క త్య 
Teo ge 

దిగా భిన్న (సతులు. ఏ. నీలిచి = ఇ. ఉ. ఏం జు ఓ గ, స నీ న్మింయుగలి దె = 

కొన్ని |సతులు, 6. యప్ cn (పతులు, bya ని: వలన చేరవు = 

ఒ; నెపుడు న్మిదవలన నెరుగవు - ఉ, 7. ధను పద నిపుడు = అ, చ్, ధమ్మల్లండ వీవు = ఆః 

ఊ. ద, తమ్ముండయిపుడు ఎ పా, వీ మూ om సో (వై య్యా శే నిరా 

కుంభక శ్రేయ మీద్భకీ” fo, టీ09, 

, వననిధి బంధనంబువేసి.కొన్ని | పతులు, 2 వీరులు చెరు |) నాని = "పెక్కు 

వు 8. సీవళాని=కొన్న (పతులు. 4. ఇట “గి (వ పతితో నధింపొాళము. కలదు, 

మవహోపర్వళాళారంబంలై న నన్నవ "ంనరానుల.ను నొలుగు. అకలం ట్ "మ్మిది వేల 

మహిస మేన కుక్కుట మనుష్యులను దావాగ్ని గృణంబునుం థోలె వగన గహ్వా 

రంబున వై చుకొని ఆనేక వల ఘటంబుల యమయానవం బాని, 5, బద్దుండై - = కొన్ని 

(పతులు, 
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యవి వంభతర్డుండు యుద్ధము సేయులు :- 
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37. లయ[గాహి. 

చారుణదచాన లశిఖారుణశిరోరుహు. గభీరఘనకర్చురశరీరు. బటుర్ 

(కూరనయనాంతగళితోరుతరవహ్నికణీఘోర ముఖు దంతవలయారఖ 

38. క. రక్కసుండును దనమడిలో, నక్కషిపీరులను జీంకైన( గొనక పే 

రుక్కున రఘుకులవీరుల, దిక్కునకు: వీగవి 'యుదెంచెం 4 క ఎస్ఫురణక్' 

౮9, మ. వడి నడ్డం బరిక ను నెట్టన హార! బాతంబు "వ్ | మాకులం 

బిడుగులోోని మహో న ళాళ్ళముల నాఖీల= బుగా టై త్యు బి 

ట్టడువన్ వై వ(గం జొచ్చెం గొందలు "బలం బారంగ గ వే జాసి దం 

దడి తశ్కాయము సించి రు (గ్రనఖదంతన్యాససం్య క కీశలన్ . 

100. ఉ. కన్నుల ని} ద్చేఅ(గ నకంపితు: డై యశః 

దన్ను నెటుంగ కొక్క మొగి దత త్కవివై. న్యచ బం జీ 

రన్నున [మింగం జొచ్చి మం 

గోన్న తలీల( గాలుడు జనోత్కురమున్ |! 'గసుయించు చుచాడ్చు స కన్, 

101. వ. ఇట్లు కేల చండబల వ[జబాహులు లోనుగా4 బెక కరం (క యతాశవ 

బహుసవా ససంఖ్యల వానరయూథంబును |మైంగియు 

97. 1. భోరముఖు = అ. ఈ. ఊ; ఘోరముఖ = చా, వీ, కొని న్ (వత 

దిత = ఆ. ఇ. ఈ. ఏ. ఐ. డ. త, 

93. 1. 

ఉ. 

చి నకముల జీరి అ కి, §, ఎ, చ హి ఓం జక వ ఘు, బో, జి, గదినే | 

క్ర వ, 

99. 

100. 1. (వేలగ అట వం “జి సేపినం = నా. డెంతశేసీవం = కొన్ని [వతులు 
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స్నో 

చున్న యన్ని శిచరుని మార్కొననోడి *ఆారపముఖు ల్రైన బలీముఖులు 

నలువంకలం జదరి పజచిన. 

102, మ. కని ను|గీవు(డు బి ట్టదల్బుచును వేగం*ేబార దై త్యేయదు మా 

ర్కొని కిసాలంబున వానియోందలం? గడున్ ఘోరంబుగా. కిబ్రూన్ని (వే 

సిన నా ప్రటున నిద బేజి కడంకం జేదోయి సారించి య 

కమ్మనుజాళశుండు గపీం|దు( బై రభసోన్యాదంబుమై నార్చుచుకా. 

108. క. పట్టువడిన సు[గీవునిం “గమైదురం గాంచి 2యధికకలుషితమతి మై 

కెదట్టుండు లమ్మణు. డసురన్, బి శుసెం విడుగుంబోని పృథుజాణమునన్, 

104. సీ. ఉరమాడి యాళశరం బుచ్చి పోవుట యును గడు నొచ్చి యౌాకుంభకర్లు డభిగి 

వెస వాలితమ్ముని విడిచి తోరపుశిల. గొనుచు నుక్కున రాముకూర్మి తమ్ము 

డెస-బాటు తెంచిన ధీరుండు సౌమి తి భల్హయుగ్భమున. దచ్భాహు యుగము 

నజక మాయాబలోన్న తు (డు దైత్యు(డు చతుర్చాహు. డై తోంచిక.. 

ఆ. -చేతు లెల్లందుని మె శితభల్లముల వా(డ్కు మజీ యనేకహా స్తమ_న్తకాంఘి 

భాగుం డై నం గినిసి (బహ్మో(స్తు మేసిన గూలె నసుర కొండ గూలినట్లు. 

105: వ. ఇట్లు కుంభకర్ణుండు చెగటారినం జూచి దూషణానుజులు వ|జ'వేగుండును 

|[బిమాథియు రాఘవానుజుం దలపడి నిబిడబాణాఘీ నిర్మగ్నుం 

\ 

పవనచండి పవనాక - పెక్కు (పతులు; వనచండవనాత - డ. ల. 2. చరునకు 

మార్కొన - కొన్ని (పతులు. శ. తారాసుత (తనయ) - కొన్ని (ప్రతులు. 

109, 1. జేగి = ఆ, ఈ. ఎ. ఐం గ.త. ల, ళ; బోర్డు ౨ అ. ఇ. ఉ. ఏ, ఓ, దొ. కచ, 

ద. లి, వాలంబున = శ. లీ. బూన్నివై చిన = ఉ. ఘః బూన్కి = వొ. 4, మ్మను 

జాదుండు = కొన్నీ (పతులు; ద్దను జేం[దుండు = ద. ఫో, 

108. కే గ స్రైదురుగ వచ్చి యడరి కలుషిత - కనం* 2. యడరి కలుషిత = ఎ.గ;, 

యెద్దు కలుషిత - వా; యధిక కలుషిత - “చెక్కు (పతులు. శి. ధట్టుడు = కొన్ని 
(పతులు; దటించి = శ; నటన దొ, 

_ అ లు 
“ 

105, 1. నిమగ్నుం - వ్యా నిర్మగ్నుం - కొన్ని | పతులు. 



106, 

107. 

108, 

109. 

110. 

పమౌళ్వా సము 60! 
అానటీ 

ఆరణ్యిసర్యుము -_ స 

| జెయుటయు నతండును వారి నతిబవహుళళరజాలంబులం బెఏప్న( గయ్యం 

బొక్క ముహూ_ర్తంబు చూపుకు రోమహర్షణం జై చెల్లె. దదనంతరంబ. 

చ, అనిలనుతుండు నీలుడు రయం బెనంగం కేబజ తెంచి యమ్మవో 

దనుజులమీ ద నేపున నుద|గినగా|గయుగంబు( బూన్చి వై 

చిన గడు రూపఠణం *జదిని చెప్పగం జూపంగ లేక పోయి ర 

ద్రనుజులు వానరోత్కరము దద్దయు నుబ్బున కనార్చె నత్తరి౯, 

క. 1ఆకులపడి నలుచెసలం, గాకుల్మకియః జెదరి కడు వెగడుపడి రక్షో 
నీకములు లంకయొనిమిది, ఏవాకిళ ఎను దూజు బౌొరవర్గము దలకన్. 

క, అంత దన కూర్మితమ్ము౦, డంతకు. గూడుటయు దూషణానుజమృతినృ 

తాంతంబును విని చముంతయు, వంత6దలది యజ చె( బం క్రీ వదను( డవళు(డై , 

న. అయ్యవసరంబున నాము కకోవచుండును నాబద్దతూణీరుండును [బచండ 

కరో దడ ండుండును గృ పాణబాణాసవాదివిపిధసాధనో పేతసన్ని హిత 

స్యందనుండును బురందరవ్భాదయసాగరమందరుండును 2న న మేఘ 

నాదుండు దం|డిం చేరం జనుదెంచి వినయంబున ని ట్లనియె. 

చ. వగవంగ నేల దై త్యకులవల్లభ యే. గలుగంగ "నెమ్మెయిలా 
జగముల నీదు శ|తులకు శౌర్యము 'ెల్లుని వృ[త్రవై రి లో 
నగు సురకోటి యే వడంచి య్మపతిమోన్నతి నున్న నీకు. [గో 

తిగముల నోర్చు అుంతపని కదేవ నను౯ గృపం బంపు మాజికిన్. 

108. 

10T. 

109. 

110. 

1. జనుదెంచి- ఐ.ఘ, చ, త. ద. 2. మవ్మోదియుగంబు క, వీ,వ. శీ. జెదరి ఓ 

వా; జదిసి = చెక్కు (పతులు., 4. నార్చెనత్తరిన్ - చెక్కు (పతులు; చార్చిరెంత 

యున్ అ భో, ' 

1. ఆకులగతి నలుబనలం గాకులగతి జెదరి పారి కడువడి రో _ ఉ. క. దల. 

ల్ల 'వాకిశళ్ళం = "వొ, వీ; వాకిళ్ళను = క్కు (వతులు. 

1, కోదండ పాణియు గృపొణ జాణ వాణాసనాది = వా. వీ; కోదండుండును 

గృపాణబాణాసనాది ౨ ఈ. ఎం ఐంగ. త, . తి. వరచానళ కియుక్తుండునునై న 

ఆ. ఊక, గ. ల, 

l. నిమ్మెయిన్ = వా. వీ; నెమ్మెయిన్ = కొన్ని (పతులు, శ నీకు = వీ..ల 

శ. షు. కొన్ని వతులు; నాకు వా. లీ. ధిరతనన్ - వా; చేవననున్ ౬ చెక్కు 

(వతులు. : | 
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We! 

చున్న యన్ని శాిచరుని మార్కొననోడి తారని ఇ లై న బలీముఖులు 

నలువంకలం జెదరి పజిచిన. 

గో 

102, మ. కని సుుగీవుండు ని టర వట్ట చును drole బి ol po మ్ 
ళీ, 

రౌని కసాలంబున ఎవానియో; సఖి? గడు గ్ roms కాన్ని (బే 

సన నా వేటున ని [6 డీల్ కొడం ం Aan పాటలో ay 

శమ్మను జాళుండు గపీం| దుః Dis nD RU TE. 

pone iy i a iy w . a bo wy hh నా ఇ శా ॥ జ |. 

1 () 8 » క్ర w పట్టువడిన ను (/వునిం ' గే న స్ 
ny ft శో “yy సే Wu ఖో |. |. if శ ణ్ ఖ్ హ్ | ఖ్ th 

u Sr if ఖీ శ wad} hr dhs " ఖీ A 4 1" సదట్టుండు లక్మయిం దిసురసి, ౫ fo Be nw se om 1; ళ్లు 
జ శ a క్ జిన! 

104. సీ. ఉరమాడి యాళగం బుచ్చి dub యును లదు ATT TE Cy HON 
[2 

"పన వానిత ముగి గ్రైన్ ఏ DAM ఛ ప ante Ta an mp ET Muy 11 తమ్ము 

'జెసం బాయుంచిన ధీరుండు సౌమి తీ |; నగరము దబ యుగము 
. # | భి కీ 1 

నికో మాయాబలోన్న త లే న MI AS as fa wD 
' ఖీ . 

| ' ల 1. 
|. wy! a | Cee | స a నీ "0 

ఆ. -వేశు లెల్ల టి నుని" షై థగ నో gis ఖు స్స ER శ wpe tt hy గ స క mh క న! స a hr wy ON WE న ఫ్ 4. న్ || ళ్ల w, 

"| 1 గ / | wet ¥ 

ఖభాగు( a న AD ద్రవ్న్మోస్సు t సడి; గో, గ్. si మరి ఖగ క్ శ Fe Fr 
%y 

106. వ. ఇట్లు కుం ళ్స కర్ణ రగు ANE tpt లై] క స ye శకి శ కో We . వ్ [51 x డును 

(బమాథియు ఇలా ఫస య... ™ py Ae wie mye ఫస” హు MM Ny 9 

య. 

వవనచండి వవనాతు = "పెక్కు. [వతులు; నిగ నోంచివ సాక ఎ చిం టి ల వరునకు 

మార్కొన ఆజ కొన్ని (పతులు. i, CEN) (Mme) జు కన్ని | పతులు 

102. 1. బేగి ~ ti, శ. మే టై గ్, త్త ఖో జ్ Waa అ tr fy, Pon వ్, k mw, Ht, చ, 

ht 

ద. 2. వాలంబున శ, ౪ మాన్ని చిన ఉం ఘం మాన్ని అ వాం ఈ, మను 
When 

జూదుండు = కొన్ని (పతులు; రను జేం[దుండు =, 

8 క్షే గ స్రైదురుగ వచ్చి యడరి గలుమిన ౨ కపిలి ఓ య డర కోలుఫీత ఇ ఎ, గ; 

వ 
గ | | 

Hegre 
| 

యెయై కలుషిత జూ I; యదిళ ఖీ 2 ఖో sy అ గ్ల | పతం య శీ! ఇ & ట్ట గల. జు ge 5 

య టె 

105, 1. నిమగ్నుం ౬ వ్యా నిగ శ్రగ్నుం = కొన్ని (పతులు, 



ఆరణ్యపర్వము _ స పమాళశ్వాసము gi 
1] 

_ జీయుటయు నతండును వారి నతిజవహుళళరజాలంబులం బోదివిన( గయ్యం 

బొక్క ముహూర్తంబు చూపజకు రోమహార్షణం జై చెల్లె. దదనంతరంబ. 

1౧6. చ, అనిలమతుండు నీలుడు రయం ఇనలగం *బజఅతెంచి యమృ్మవో 

107, 

108. 

109, 

110. 

దనుజులమీ6ద నేవున నుద|గినగా| గయుగంబు బూన్చీ వై 

చిన? గడు రూవజం *జదిసి చెప్పగం జావంగ లేక పోయి ర 

ద్దనుజులు వానరోత్కరము దద్దయు నుబ్బున *నాశ్చె న_త్తరి౯, 

. *ఆకులవడి నలుడెసలం, గాకుల్మకియం జెదరి కడు వెగడుపడి రజో 
రీకోములు అంక "యెనిమిది, 2వాకిళ్ళను దూ: జౌరవర్గము దల౭కన్ . 

. అంత దన కూర్చితిమ్ముు?, తంతకు. గూడుటయు దూప ణానుజమృతివృ 

తాంతంబును వని యంతయు, చంత6దలరి యజ డె బం క్తివదను( డవళకుండై.. 

॥ అంస్యపససర బున నాము క్తకవచుండును నాబద్దతూణోరుండును (బచండ 

కేదో జబ ండుండును గృపాణజాణాసనాదివిపిధసాధనోసేతనన్ని హిత 

స్యందనుండును బురందరహృాదయసాగరమందరుండును *నైన మేను 
నాదుండు దం|ఢీం చరం జనుబెంచి వినయంబున ని ట్రనియె. 

. వగవంగ నేల దై త్యకులవల్లభ యేం గలుగంగ *నెమ్మెయి౯ 

జగముల నీదు శతులకు శౌర్యము సెల్లున్ వృతవైరి లో 

నగు నురకోటి యే పడంచి యపతిమోన్నతి నున్న *నీకు. [గోం 
తిగముల నోర్చు అుంతపని శీదేవ నను౯ గృపం బంపు మాజికిన్. 

108. 

107. 

109. 

110. 

1. జనుదెంచి = 9.ఘ చ. త.ద. ల. మవో్శదియుగంబు _ క, వీ,మ. లీ. జెదరి - 

వా; జదిసీ = చెక్కు (పతులు... 4. నార్చెనత్తరీవ్ - చెక్కు (పతులు; నార్చిెంత 

యున్ = వా. 

1. అకులగతి నలుచెనలం గాకులిగతి జెదరి పారి కడువడి రజో _- ఉ. క. దంల. 

జ, వాకిళ్ళం అ వా, వీ; వాకిళ్ళను - పెక్కు (వతులు. 

1. కోదండ హపాణియు గృపాణ బాణ వాణాననాది = వా. పీ కోదండుండును 

గృపాణజాణాసనారి _ ఈ. ఎ. ఐ. గ. త, జ. వరచానళ క్తియుక్తుండునునైన 
ఆ, ఊ. గ. ల. 

1. నిమ్మెయిన్ - వా. వీ; నెమ్మెయిన్ = కొన్ని (పతులు, చె, నీకు = వీ. ల 

శ. మ. కొన్ని |వతులు; చాకు - వా. 8. ధీరతనన్ _ వా; జేవననున్ . పెక్కు 

(వతులు. 
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లో 

[111 ఉ, కూడిన కండ యు చ్చులను [గో తులు గత. కే ముష్టి క్ న్కు? (ఖం 

ఖో 
బి య న 

డాడెద నుష్జివ్రల్ గో గవివిధాం: గో MoT, సఖుండవై 

యా చెద వీరన్ఫశ్యము గయంబునం వ్యావనూను గిరిం 
ఓ 

a ఎ ళు 

| గీడయపో లె? గిట్ల చ డో కీలుగం గ wt గా స్త్ BDH : 
న్ 

అన 
m Far 

112. వ. అనిన దెలివొంది మందోవగీ!నుం "రు: డు (సి యనంనగనున కి టఉనిమే, 

118. 

114 

115, 

౯ ఖ్ 

నీ. నీపరాక్రమలీల నికో వ గ "ము "dene నే జి స గ నీళు లస గణమునన 

“కాదె "సొ కిట్టి విఖ్యాతో mo WYOTIN nt “a Anny IRV Se 

గూడ నయ్యిం (దని గొని విచ్చి నాం ఉీగా ఫొనంంవవే గర్వ "మైనం 

మాయావిదుండవు మహిత టి చ్యా(న్హ |! arnt గను మి , “ఖగ ర మున? 

6 Tu wy Bu ron™ Ws Prin Pym అఆ. “బగతు రెల్లి సెరగువణరగ ఏన i Sy Me న్ పతులు FH చిక్కు 

9వర్చుచు నీను వో గణా sO, OTE ఖ ౧ PHI లలి తి యోర్వు ' 

ఆ నిఖిలశ [తు చయము నిశ్శేషనుగ? Woh, MW DVT i న యక 
ల fh ol | mn శ . Tey, hee hey / wr: దీయ జనుల బుణము దర్పును Wren, Wham ను yA పోతి ది గెలుము. 

వ. అని కౌగిలించికొని టదుకొల్చి న నయ డటీతు స Tags సుం తీ terete లక్కి 
4h, jan 

లంకా”పురంబు 'వెలువడినం గని క్వినవం-నీకంబు ౪ రుడు. 'సదురు 

111, 

112. 

118, 

114, 

115. 

నటన Ante ల చల త తతో oy తోలి శ యా rg oeheo POP Me ngage టలు oy PROTO POR, TAPS we Ves అతి 7 

1. నీతణంబ = ఈ ఖతి, ; మొట్టి కున why wy yu ఖతి అ వి చుంటీత్ ఎ 

కొన్ని [పతులు. శీ, కళ పగి అ వ్యా కలుగ్ ఎ “పెక్కు, ప, 

, 1, వల్ల భుండు wa వ, ప్, 

1. కేశి = ఈ ఎ. ఐగత. లు లీ నీ రంగ్ నే ఎ పెక్కు (వతులు, 
వపు త్ క్ర నీభు జాన్ఫుగ అండ స యంతయు మింతనలి bh గా Goad 
నీవు గర్వమెనగ - జొ. దం గ, మవానీ డి వన్న వాతుక ట్టదవు 2 అ ఈ, ఏ, 
ఐం ఒంత.. రీ, బిగతులెల్ల = పెక్కు వతులు పరుడు ఎ వాం వెరగు = 
చెక్కు (పతులు. రీ. దివాను వీన్ఫాగ దుష వారథంగి Hy ఆ ఈ వం 
గంత.వీ. శ వమ. 9. వరవు = "పెక్కు [వ పతులు, 

1, వేగ ఇ “టూ పోర త్ కొన్ని | సతులు. 

1. నపరివారుండై యరదం జెక్కి - చ శి. నగరంబుఎ" పెక్కు (వతులు, శీ. వన 
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ట్ 

నడచుటయు నతండు శవా? నించుకయు సరకుీగొనక కరతలం బె_త్తి 

లత ణునిం బిలిచిన. 

-: ఇంగ(దోజిత్తు లక్యణనితోడ యుద్ధము సేయుట 2- 

1 16. క. విని యాతండును మౌర్వీ, శీనినదంబున గగనధారుణీమధ్యం బె 
. ల్లను మోయ మ త్తిగజముం,గనిన మృ గేందుండపోలె: గడంగం బెలుచకా. 

క్షే శే. వ. అంత. 

1 18. -ఉ. జై [తులు 1/౧4 త్రభూమిధరసారులు సాగరధీరు లుల్లన 

చ్చిత జీధనుఃకళావిదు లజేయులు భూరిజయార్జు లప్పు సౌ 

మి[తియు మేఘనాదుండు కినమి[తవిఖభేదులు చాశి రార్చి లో 

_ క్మ్యతయఖీకర (పథన కౌతుక వేగితచి త్తవృత్తు లై. 

1 19. క. మచ్చరము మీట నొండొరు(, జిచ్చజ పిడుగులను బోని శితవిశిఖములం 

జెచ్చెర ేనొంపగ విలునే, రృచ్చటం దుల్యంబు లయ్య *నయ్యిరువురకు౯. 

120. క. తనకంకై నపుడు రావణ, ే*శనయుం డన్ని మీజం కీజూచుం చా నాతనికం 

శును మున్న రాఘవానుజు(, డనువమళరలీల నతిశయంబుగ మెటియున్. 

చర బలంబు లార్చి యెదురు = పెక్కు (పతులు. 4. దాని వా. వీ; వారి _ 

కొన్ని (పతులు. ఫ్ సేయక _ కొన్ని (పతులు. _ 

116. [. నినదము దిగ్గగన ఛారుణీ = ఓ. 8. గజమును గనిన మృగేందుడువోలె గడకం 

గవినెన్ శ. మ. | . 

118. కే గో త భూమిళ్ళతిసారులు వార్చి గఖీరు లుల్లిన - ఈ. ఐ. త, వీ ళ.ష; గోత్ర 

భూధరవిశాలపరా[కమవంతు లుల్హన = ట. వ. ధనుమ్మ ళా = ఆ. ఉ. ఓ. జా. 

“ క,గ.త. లి. నమేయబలుల్ వడిదాకి యార్చిలో-ఘ.. 

119. 1. బోరగ _ జా; నొంపగ - అను పాఠమే చెక్కు [వతులందు గలదు = “నొప్పిం 
పగి _ అను నర్భమున [పయుక్తము. oa నయ్యిద్దరకున్ = వా. వీ నయ్యిరు 

వురకున్ _ కొన్ని | పతులు. 1. క 

ఒశ్ఞ20. |. తనయుడు తలమీరజూచి = ఈత... 2. జూచికాసొతని......నతికయంబున 
మెరసెన్ _ అ. ఈ. ఎ. త. వీ, ళ.వ. శీ. మిగుల రాఘవా. ఆ, ఈ. ఎ. ఐ, త. 



128. 

124, 

ర్, 

. ను పే గతము శ్రీమదాంధ్ర ను హో భా 

| సంచయు నెల న్యువతినూజు నింగి 
అంత బటుతోమరంబుల, సంచయం అగు సృపతిను uy నిం జీ వై వళా 

కింత తకశరముల నన్ని టి, నింతించలు శగ అవ ఎగ నేం నతండుకా, 

అటియడ నంగదుండు గడంగి లత్ముణునకుం కలగ ణచి యునుం దీోవేగంబున 

మందోదరీనందనుం కదని ఘనమహీరువెంబున' నన్న స్త్ ంబు (వేసినం 

జనింపక కనిలింపవె 0 నిశిత పొసుబు 'వొనవఎెచ్చు mas 'నెత్తుటయు 

లత గణండు దానిం కీదునియ సేసిన నయ్యనుర యు గదాచండంబు! శేరి | 

యంగదు *వత౦ంబు | చేసినం కిపొలుగగ. లాగ్ 'వొనిసానుండు సొల 

వృష ంబున సొ గ ఆశను రథంబు రభ ట్టి సాన puma ఉదయ నడివె 

నట్టు విరథుం డయి కీయ చ్నోటన యంతర్థాసంబు సొంటి గగగగతుం డయ్యె! 

బదంపడి. 

PE భు . జ్ న. జత షత sat / సఖ | 

ఎవ్వలన నుటుకునో యత, 'జెన్వగి టు ౮0 పి, “యల ఎనుచు( 
గడున్ 

" వడి కసిేే een do ma గి పోడు Madr జే, 
నిస్వెఅపడి కసిననలు, (గ్ వుషు ఎద౦ం బం గ 2 (1 స్ట a 

ఉయిముచు నంత్య "కాం 1 నితో గబలాహా॥ ber sins 

దఅిచగు వో రపుం విడుగు చందనము! Coda ఖం, పతం) ము 

కలం దొరంగించుచుం గపిఎలావళి! (దుంచి కోలు చే సఫునసీ 

జఇజంకులు నొంచి బాణమయ:నీనథి ముంచ గ ఘు Seas, 

121, 

122, 

128, 

TTT TR TE TOT UU] 

1. నృవశనయు ననుర యెలమిన్ వైవస్ = ఆ. ఈ. ఎ హతం రంల వీ ళం మ, 

లి సంతసముగ నాశరములనింతింతలు ౨ ఇ, వ సంచనశగములు ఎ ట్ల, 

1. గమనంబున = కొన్ని (పతులు. వీ గవి ఎ బా. సీ రిలపడి అ. ఈంబఎ,తే, 

న, నిలింపపతివై రి = వా వీ; నిలింసవై రి న Cys | తులు, 4, | పావంమిన 

'వాసవపౌ తు వెచుటయు = ఇ. ఏ. ఓ. గ. ల. క. దుత్తునియలు ౨ వీ కావ, 

6. దీర్చి = వా; (ద్రిప్పి = ఈ, అ. త; దిగిచి బొ; పేర్చి ఎడ; నేర్చి ఎ ఉ. *, 
wl 

1. సవ్యపార్శ కంటు = స. కొన్ని (పతులు. గ, woh వాలిఘానుండు ఎగ. ఘమ. 

ద. 9. యచటనంత _ వీ. శ. వ; యతం ఢచ్చట నంత = కొన్ని (వేతులు. 

1. యితడనుచు - ఇ. ఏ. ఓ. ఓ, 

1. చరితో[గ = వ్యా విలయో[గ = ట; జనితో[గ = ఉ. కవనం. నీ, శ. వ; చలి 

తోగ = కొన్ని (పతులు. 
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L225, క్ర కమాయాధికు నంతర్జైత, 'కాయు. బురందరవిరోధిం గాకుక్ ఫ్టులు [కో 

ఛాయత్తు లగుచు నేసిరి ధియుక్తులు శబ్ద భేదిది వ్యా(న్త్రములకా. 

126. వ. వానికి నలిగి నుగీవాదివానరులు వృతశిలాపకరంబులు గై కొని 
యాకసంబున *కెగసిన నద్దానవుండు వారినందటి వెజచఆఅవ 'నేయుటయు. 
"జీవ సెడి మగుడి పుడమి *కెఅ.గిరి వాం డంత నిలువక వాండితూపులు వజపి 
రామలత్మణుల( గరంబు నొప్పించినం జె యేది యయ్యన్నయుం 
దమ్ముండును గపిబలంబు లడల ధరణీతలంబునకు నొరగి విలయకాలపతితు 
లయిన *నూ్యేందుల చందంబున మన్నం గని సింవానాదంబు నేసి. 

127. మ. పరమోదాత్తులం వార్చివో_త్తముల శుంభద్వి[ కమారంభులన్ 
నురసంకాశుల( గోనల, పభుల నసోక * పభోచ్చాములన్ 

వరలాభోన్నతు: డన్ని శాచరుఃడు గర్వం బొప్ప దుర్వార 
_ ర్భృరినాగా(న్త్రుములం దదావావోమహిన్ బంధించె నయ్యిద్దజన్. 

1:26. వ, కదవసరంబున సుగీన సుషేణ జాంబవ|త్సముఖు లయిన కపివీరులు రామ 
వే శయ లున్న యెడకుం జనుదెంచి యయ్యదియునుం కకేయునది నేరక 

దుఃఖితు లగుచుండ నవ్విభీషణుండు వారి నాళ్వాసించి [(బవ్మో(స్రు 
(పయోగంబున నారాజకుమారులకు బంధీ మోక్షంబు గావించె సు! గీవుండు 
విశల్యకరణి యను నౌషధంబున వారల శవిశల్యదేహులం జేసె నిట్లు 
(పబుద్దు లె రాఘవులు (గమ్మణం గయ్యంబునకుం గడంగి రప్పుడు 

రావణానుజుండు రామునకు గృ తాంజలి మయి ట్రనియె. 

1565. 1. మాయాహితు = ఇ. ఎ. వ. 

126. 1. కునెగసిన _ కొన్ని [వతులు. 2, కొరగిరి = ఈ. ఐ. త. డ; కిదిగిరి = ఆ. ఘ. 
చ. లి. జేయునది లేక యయ్యన్నయుం = పెక్కు (పతులు. కీ. సూర్య 
చం[దుల చందంబున = కొన్ని [వతులు. 

గ కల్ 1. చారుల = ఆ, ఉ. వీళశ 2, (వభాధాములన్ = ఆ కొం కంఘం చ. డందు 

న. లిం నాగ్యాన్ర్రమున న్ = ఈ, చత, శ, 4&4 మునన్ = ఇ. వ. 

128. 1. తదనంతరంబ = “వా. వీ తదవసరంబున = ఒ ఓ. గ ల. 2. జేయనేరళ 

దుఃఖతులై యున్నం జూచి విఖీమణుండు = ఈ, ఎ. ఐ. త. లి. మోతణంబు = 
వా; మోవంబు - కొన్ని పతులు. 4. న్ముగీవుండును విశల్య = చెక్కు. [పళులు. 
5. విశల్యులం జేసె = శ. వ. 
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129. 

180. 

181. 

సీ, 

వ, 

(శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
ల 

4 న wh mle mtn wf 1 oA చీ నట న. స తట న. 

నరనాథ కిన్నర నాథుని వనుఫ్రున ఇ్రతుండు నాగ దిగొద్దు లైన 

గుహ్యూకు. డదె మీకు! గానివచ్చి దివ్యతోయంబు ఖఏఎలముల సంబుజాత 

నయనపద్భ్మ తాళ నముి సేయు. డప్పు డనృళ్యభూశవ.౫) శాల 6 భల ముగను 
kT) try 

గానంగ6 బడు నన్న6 గై కొని రాఘఫుం దనువసవోయస మన్నినముగ 

నటచేసీ కనియె నంబరమధ్యి సం, “చారు? గృతకివిపతుసం| పవోరు 
లు జ ॥ (|. 

నిం [ద జూలశీలు నిం (ద్ర శ (దావణు, రావణా (గ్ వనయు రహిన నిన యు. 

ఆరక గ్రామండునుం దనచేసీగ పొరుషంబు (పగివాతం Tas నిన యబంది 

మగుడి 2హోమ-కార్య్భంబునకుం బోనం దొడంగిన నేజీంగి పలీనణుండు 

లక్ష్మణుం జూచి యన్నీ చునకు వోమనమా సి యయులనేనీ కస వ్వరికిం 
అం {ry 

గెలువ నళక్యంబు ప్రీ 'విన్నడిం దగిభి తగటార్వు కలిగన. నతిందు. 

భకక [ఓ లో లీ ay pet oak / ఇటో / | ort, We | ar po ' 

ఆ, ఆర్చి వనుక: దగిలి యళ సిక ల్సము 9 న, భరము భీయుటయు స ట్రీ వరుండు 
భి Tr] 

గినిసి వడి నెడిర్చి కీలించె లక శ్రా: నంగగము అ నుజ్జు, లంగ ములు, 

. ఇట్లు దలపడి యవ్వీరు థిరువురు నిాచరవనచగజకంఎబుం రణం బుడిగి 

'వజ6గుపడి తవుపోరు సూచుచుండ నుద్దండ వేదండుకేయుగళంబు (ోలిక్ల 

నాభీల ళా ర్దూలద్వ్యయంబుక రి నసహ్మా సిం వా జీంగువము భో ౧బు శ్ర వడి నతి 

ఘోరయుద్దంబు చేయం దొడంగి రంత, 

129. వ x’ nh nh, ఖు lh oy ల్, 1. శ్వేత కేతుండు నా బసిద్ధుడెన-ల.. 2. సేయు మివ్పు డద్బళ్యం-వీ. శ. వ; నేయు 
మిపుడ యదృశ్యభూతము లెల్ల దెలివిగాగ - ఈ. ఎ, ఐత. గీ, 5 పీంరనంవ 

“వోడు _ అం. క జిద్రణలోలు రావణ్యాగ = వా విదావయిళావణ్యాగ = కొన్ని 
(పతులు, 

1. విన్న్మయంబునొందుచు _ "క్కు. (పతులు. 2, పోమ కార్భంబును డొడం“ం 

బోయిన - వా; హోమశార్యంబునకుం బోవందొడంగిన = వీ. ళ, వష. శి. యెన్య 
రికిం - ఉ. ఏ, ఓ. జొ, క. గ, ద. శో. వమ. 

1. నిశాచరుండు = వెక్కు (పతులు. 

1. దశెయంబు చందంబున (ఆరంగున) - పెక్కు (పతులు; ద్ధయంబు పోక = 

వీ ళ మ." వి, యుగ్భంబు - పెక్కు (పతులు. 
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189. క, వడి నొక్కవెట్ట లత్మణు. డడరించె నిశాతేశరము లారక్కనువె . 
గడంగి యతండు నాతనివై , నెడపక *నాంటించె. గలయ చెనిమిది 

యమ్ముల్. . 

154. ఆ. వాండితూపు లొడల వడి నాయటుటయు ీవాచ్చి, తోన కలుషరోవ 

భూమ కేతు. 
డతిళయిల్ల 'రోఘవానుజుం డురుచాప, శింజినీరవంబు సెలంగ గదిసి. 

వవ్ గం(ద జొత్తు లకుణునిబేతం ఉచ్యుకు వ్ 

సం, _ 274 _ 22 

1కిర, మ, శిత భల్ల ద్వితయంబునం గడు వెసం జేదోయి ఖండించి ఖం 

డితగోత్రాచలతుంగళ్ళంగళతకోటిస్సా రఘో రానల 

ద్యుతిసాం[ దం బగు శాతభల్ల మొకటం [దుంచెం గనత్కుండలా 

న్విత మై యొప్పు నిశాచ రేందుశిరము౯ా వీర్య కియాదకు. డై. 

186. ఆ. భగ్న శాఖ మైన పాదపంబును బోలె, నిట్లు సంగరమున నిం (దజిత్తు 
పడిన జూచి దై త్యబలములు భయ మంది, పబచెం జేలంగి యార్చ. 

బ్లవగబలము. 

187. క. తనయుని మరణంబేర్పడ, విని *దళకంధరుండు శోకవివశుం డై బో 

రన జాప్పము లొలుకంగ 2వ యనుచు. బదినోళ్ళు దెజచి యణశెం 

జెలుచక౯. 

తీర. క. ళోకంబు నె (పజేక య, శోకవనంబునకు నరిగి సురళ్యతుండు కేద్రిణే 

పొకులు(డై. జూనకి( బు, క్యా కారం జంప జం| దహాసము "వటి కెలా, 

138. 1. శరచయమురక్కనువై = అ.క.చ. 2. నాటంగ నేనె నెవిమిది శరముల్ - 

ఆ. ఎ. 9. 

1834, 1. నొచ్చితోన కలుషరోవ. - పెక్కు [వతులు; నేవుతోడ పరుషరోవ = వా. 
- ఇ 

వ. డతిళయిల్లి = వా; డతిళయిల్లి = వెక్కు [పతులు. 

137. 1. దశకంఠుండు శోక = కొన్ని [వకులు. _&. వోయని పదినోళ్లులును _- శ; వో 

యని పదినోళులును - ఈ ఉ. ఐ. జౌ; వోయని తన పదినోళ్లు = ల. 

1909. కే కోపాకులుడై. = ఈ. ఊ. ఐ. త. 
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ఇట్లు దలపడి రామరావణు లఅతిఘోరంబుగా. బోరం దొడంగి రంతం. 

బం కివదనుండు నిబిడిజ్వాలాకరాళం బగు ళూలంబు రాఘవుమీ(దం. 

[బయోగించిన నతండును నడుమన చానిం దునియలు నేసిన నీసునం. 
జెరింగి సురవై.రి మణియునుం దరతరంబ శతసవా|ససంఖ్యల ళూలంబులు. 
భిండివాలంబులు( దోమరంబులు శరంబులుం బఠి(గించి యంబరం జెల్ల 

న్య స్త్రమయంబు గావించిన నఖలభూతంబులు నాహాో కార వ్యాకులంబు లయ్యె 

నసురనై న్యంబున , భేరీ పముఖళూర్య నినదంబులు సింహానాదధంబులు 

సిలంగెం గొండెక 'సేవునకు రావణపయు క్షం బైన శ స్తా స్ర్రదవానం 

బంతయు నిరంతరవిశిఖధారాసారంబునం  గబళించి 'రామజలధరంబు 

గంభీర కిసారంబునం బొదలుటయు సకలప్షవంగసముదయంబును |బవార్థ 
ఓరేలాహుూలబహుళం బయం బదంపడి. 

ఎ (భీరాముంఢు రావతానుడుని నంవారించువ్ == MY 

సం, 8.274. 24 

కమనీయకనకపుంఖ[| పథాభాసియు. 'దీక్షముఖంబును దివిజ యత 

ముని సిద్ధ సాధ్య *స మ్మోదావవాంబు నై విలసిల్లు బాణ మవ్వీరవరుండు 
లి_కొని (బహ్మా(స్ర్రుక లితమం। తాభియు క్షంబుగా నొనరించి కార్ముక మున 

సంధించి జగములు జయ పెట్టం 'జెచ్చెరం దిపిచి యేయుటయును దీ[వభంగి, 

+ గడ(గి యాళరంబు గల్పాంత *వహ్నియ,పో లెం బం _క్రికంఠు. బొదివి నీటు 
గా నొనర్చి సూతఘనరథరథ్యస,మన్వితముగ నొక్క మా|తలోన, 

అప్పు డంబరంబున దివ్య"తూర్యనాదంబులు సెలంగం గలంగి “యనురు లెల్లి* 

దొలంగిరి గంధర్వగానంబులు నప్పరోన_ర్హనంబులు. (బవ ర్హల్లి నిం దాది 

దేవో _త్తము లన్నరదేవో_త్తముం [బన్తుతించుచుం [బమోదంబు నొందిరి. 

1. ఇట్లు రామరావణు =వీ.శ.వ. ౨. జ్వాలంబగు = వా; జ్వాలాకరాళంబగుఎ 

అ. ఆ. ఈ.త.ల.వీ.ళశ.ష. లీ. సంరంభంబునన్ = వా. వీ; సొరంబునం _-ట.శ.ష, 

"4. కోలావాలంబయ్యె ఎ వా. వీ; కోలావాలబవుళంబ య్య = కొన్ని[పతులు. 

1, దీ పముఖంబు కయ, చ. ర.డ. లి. సమ్మోవానంబునునయి - ఈ, ఐ. త. 

లే. బాణంబు వీరవరుడు = ఆ. ఈ. ఎ, ఐ. త- శ4. దవానంబు = వా; వహ్నియ= 
కొన్ని (పతులు, 

810 

160. వ. 

151. సీ, 

e§ 

152, వ, 

150. 

151. 

152. 1. తూర్యరవంబులు = ఏ, అ, ఏ. యనురులు = "పెక్కు (పశులు, 
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158. క. పకోత్సవంబు లయ్యెం |ద్రి,లోకంబులు నఖిలలోక. లుంటాకుండు ఘో 

రాకారు(డు దశేవదనుండు, 2గాకుత్ స్థని శా తళరముఖంబున( బడినకా. 

1ర్కీ, ఉ. అంత ననంతకీ రి శరణాగతరతణ శాలి. రాఘవుం 

డెంతయు వేడ్కతోడ నను రేందుపదంబున నవ్వి భీషణుకా 

సంతతేపుణ్యు. బుణ్యజనసంత తివగ్గనుం గళ్లు బట్ట మ 

త్యంతదయాంతరంగుండు గృ తాహితభంగుండు దాను దమ్ము(డు౯. 

155. వ. తదనంతరంబ సీయవింధ్యుండు విఖీషణసహితుం డై జానకి నుచితయానంబున 

నునిచికొని కీరామ'బేవు పాలికింీదెచ్చి దేవా 'దేవిం బరి[గహింపు మని 

విన్నవించిన నతండు. 

156. చ. అతి'మరలినాంగి జీర్ణ మలి నాంబరి ధారిణి నంతతా |శుపం 

కిత విలసత్క పోల బరికీర్ణ *జటాయితకేశోభార నా 

యత భఘనదుఃఖదూషితC (వియాంగన( గన్లొని య।పియాత్ముం జె 

నుత చరితుండు దద్దయు మనోవ్యధ సేయుచు నింతి కిట్లను కా, 

157. సీ. అధికదుష్లాచారు(డై న దశానను( డింత కాలము దనయింటం బెట్టి 

కొని యున్న నిన్ను! al కొనిన నన్మ చ్చరితమునకు దొడరజే ధర్మవోని 

. పరిభవంబునకు నై (పతికారముగ వెరి గూల్చితిం గాని నీకొజుకు. గాదు 

మెలంత నీచరితంబు మేలైన గీడైనం గానిమ్ము నిన్ను నిక్కముగ నొల్లం 

168. 1, కంఠుడు - పెక్కు [వతులు. 2. గాకుస్థకులో త్తరు విశిఖమున బిడుటకున్ - అ. 

154. 1. పుణ్య శీలిజన వగ 

155. _ 1. యవిద్దుండు - ఉ. ఓ. చ. ఈ యావిఖీషణుండు వృద్దరాతనసహితుండై = అ; 

నయవిదుండగు వికీషమణుండు జూనకి ౨ ఆ, ఈ. ఎ, ఐ, తం దో యవ్విఖీమణుండు 

జానకి _ శ. పష. ఓ. రామునకు నివేదించి కృతాంజలి'ొ దేవా = ఆ, ఈ. ఎ. 

ఐ. తః త, బెచ్చి కృ తాంజలి యై ఎలి; "చెచ్చివై చేహిం - జి. ద, క్రీ. విన్న 

వించుటయు = చా. వీ; విన్నవించిన = చెక్కు. (పతులు, 

156. 1. కృశిశాంగి = బొ. 2. వానిని = చెక్కు పతులు. 8. జటాయత కేళ భార- 

ఉ. ఊ. గ; జటటాయుత - కొన్ని (పతులు. 4. పొళ = అ, ట. 

1567. 1. న కొన్న నన్మచ్చరిత్ర - ఈ. ఉ. ఏ. చ. త. వీ, శ. వ, 
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లో 

_ ఆ. బరగం గుక్కువాతంబడిన వావ్యముభంగి 

యయ్యు నీశెఅజంగు *నరయ నిపుడు 

కాన యిచట6 దడయయగాదు చెచ్చెర నీకు 

నిష్ట మయిన కీరమెడకు నేంగుగీమతివ. 

158. అ. అనిన జెవులం గొజవి గొని చూండినశ్లైనం, చార్శి కే-పెల్లగిల్లం దరళనయన 

మొదలు నజక నొజగు కదళిచందంబున, నెలంత *దల్పడమున నేల (వాళశె, 

159. క. వెజంగుపడి హర్ష రాగము, "దణి(గిన *వెలు వెల్ల నై వదనములు (వాలం ' 

చెలం గేది టీచ్చపడి ర, _త్తజిదర్పితజనము లెల్ల. దద్దయు *వంతన్. 

180. తే, పడంతి యల్లన కేవుంకి కొంత వడికి దెలిసి 

యలసమూ ర్తి మె ఓదందడి న్మళు లురులం 

గేలుీీముకుళించి వమమతీపాలు6 జూచి 

"యెలు(6గు గుత్తుక( దగులంగ నిట్లు అసియె. 

161. క. ేనినుం గీడుివొరయ కుండంగ, జనులకు నానిక్క. మెక్కు జననాయక యే = 
ననలంబు6 జొచ్చి వెడలెదం గనుంగొను మిచ్చనవు నాకు శీగరుణింపు 

దగన్ . 

లీ నతివయిపుడు . ఆ. ఎ. ఐ. శీ. గాననిచట దడయగారా (గా) ,దు చెచ్చెర 

సిష్టమైనయెడకు నేగుమతివ = ల. వీ. శ.ష,. 4. కడకు = వా; యెడకు = కొన్ని 

(పతులు. 5, మబల = అ, ఘు చ, 

158, 1. యొలగిల = ఉ. ఓ ఓ గ. ర. ఢః యెల్ల నోడి ధవళనయన = ఇ. ఏ, 2, దత్హి 
వా భా 

డిల్లి నేలబడియె = జొ. ' 

159. 1. వరలియు వెలవెల్లనైన వదనము [వాలన్ = ఈ. ఐ. త, శ. 2, గడువెల్లనై - 
కసం. వీ. లి. తెరవేది _ ఈ. ఐ. త; తెజువేది = శ. 4. నలుగన్ =ట. 

160. 1. యొక్కింత వడికి _ ఆ. అ, ద, శి. కనుకోయి న్యకులురుల - ఈ. ఎ. ఐత. 
వీ శం వ; కనుదోయి న|కులొలుక = అ; కందోయి = ల. శీ. మొగిడించి = వా. 

కొన్ని | పతులు; ముకుళించి = ఉ. జొ. ద.వీ. శ, మ. 

151... 1. నికుగీడు నూ, లి వొందకుండగ = ఏ ఓ గుూచశాపము క గరు 

ణింపదగున్ = అ. ఇ. ఉ. ఏ. ఒ; గరుణింపనగున్ - ఓ. ఘ. స, - 
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నాదగుబుద్ది నీదు చరణీస్మరణంబ యొనర్చు గాని యొం 

జేదియు నెన్న (డుం దలంప దిట్టిద *యొండొక చందమైన ని 

మ్మేదినియుం గృశానుండు సమీరుండు శీతకరుండు నర్కుడుం 

గా దన కీక్షణంబ నను గాల్బరె వేల్పులు *చెట్టీనై తునే. 

అని పలుకుటయు నప్పుడు పృథివ్యాదిభూతంబు లెలుంగులు సెలంగ 

నెల్లవారును వినం దమ తమ నామంబు లెటింగించి యి ట్లనిరి. 

1నిను ము త్రమురాలు సుమీ, జననాయక జనకతనయ సందేహుపడం 

బనిలేదు మాకు బెల్లము, జనులకు మము మొజంగళశాదు సకల[కియలన్ ॥ 

అనిన యనంతరంబ _ సకలీసురమునిగణసహితంబుగా _బిశామహుండు 

సను'దెంచి రాఘవుచేత 2సత్కృతుం డ్రై యిట్లనియె నయ్యా నీవు క్స్రక్షల 

భూతదుస్సహుం డై_ న రావణుం బరిమార్చి లోకహితంబు చేసితివి వినుము 

నలకూబరు శాపంబునంచేసి దళ (గీవునకు( బర(స్త్రీలయందు బలాత్కారంబు 

ఓసెల్లదు గావున నీధర్మపత్ని కయం దొక్క- దురితంబును బొరయదు నీవు 

నిర్విచారుండ వై యిస్పతివతం బరి గహించి నమ్మదిం బురంబున కరుగు 

మని పలికి యతనికిం | బియంబుగా( దత్సమరనిహాతు లై న వానరుల బ్రాప్త 

జీవులం చేసి పరమేష్టి సనియెం బురందరసారథియును దాశరథి వీడని 

"హరిసవా సయు కం బయిన రథంబు కిగాని 9 నాకలోకంబున కరిగ నంత. 

162, ఉ, 

168. వ, 

1684. క్ల, 

165. వ, 

162. 

168. 

184. 

165. 

1. స్మరణం భొనరించుగాని = ఈ. ఐ. ఈ. ల్ల యిందొక చందమైన = ఆ. ఉ. ఓ, 

బా. గ, చద. ల, వీ.శుము లి. బెట్టునైతురే ఎ ఈ. జొ. చత. ద, శ, షః 

చూచినై తుశే = © 4, సై తులే na "క్కు (పతులు; చేకు"రే అ ఇ, 

1. నప్పుడు = కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. విను ముద్దరాలు నుమ్మీ జనకతనూజాత యిందు సంచేవాపడం = ట. డ. 

1. చేవమునినసహితంబుగా = ఉ డం వీ శం పం ల. నమన్మృతుండై = వా" 

 సత్క్బృతుండ్రై = కోన్ని (ప్రతులు, కొ. నగ్వభూత = పెక్కు ప్రతులు. ఉనే 

రాదు = ఆ. అ కొం రీ యుండొక్క = వొ; యందొక్క-వెక్కు (7 

6. సిర్విశారుండవై = ఈ. ఇ. తం 7 వారియు క్రంలైన = ఈ ఐ 

8. కొని = వా. వీ, కొన్ని (పతులు; గొని = కొన్ని (పతులు. క. 

కరిగి _ "పెక్కు [వతులు. " 



167, 

118, 

109. 

వు, 

లై 

ట్, 

వం 
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166. 

167, 

whet 
ties గ. 

l, నృప్పకోన్నత hha ఎ ఇ టి టే, (టా గ్యాలి FeO ఎ వె బీ; em 

పొరావర ఎడ; (పొగ్యా భాగ IH", దధ, ఖీ, [బు ప్రవ = ఈ, 

దేవాది విరహితంట్రైన = వా, ty; దేవవిహితం లై సుక, గమ, చల్, 

డర. ప. బులను యిడువానర్ అలర ములను (బక్ న ఎ ఖా. Sy, బుజం (వికట నా 

చెక్కు. ప్రతులు గ. సంరితణం అవా నీ గశణం క్కు. [సతులు శ, బాచ 

రించె = వా. వీ బొనర్భె = పెక్కు. వతుబు ల్, ఈ వచనమునకు దర్యాత 

నొక [వలిలో కొబదని “ని యిచ్చిన స స్ట. 

“వినిననూ జదివిన (వొసిన, జనులకు నాధి! బు ముం వాయున్ , 

ఘనముగ (శ్రీసమకూరున., బన వెయ WO గల్లు స్యగ్గసు కుంటు ' 

[ఇదియవరో ఛేర్చినడిగా తోచుచున్నది. ఇది. “లోలో కుండ కలదు, 

1, సేసి = వా; నోర్చీ = (పెక్కు ప్రతులు. 

1. రాము [(పరానమ సిక్కు. (వతులు. ఏ లోకంబులు గెలిచి = ఉ. శ. మ; 
emt 

Horr 
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సో 

(తంబు వినవలతుం జెప్పవే *యనిన నతనికి మార్క్మంజేయుండు సావి! తి 
యను రాజపు త్రి, చరి[తంబు విను మది నీ|పశ్నంబునకు నుత్తరం బగు నని 

యిట్లనియె. 

= యార్భండోయు(డు ధర్యరాజునవ సావి (త్యంపాఖ్యానంబు సెవ్చుటి :- 

సం, 8.217.965 

170. సీ. కలడు మ్మచేళుండు ఘను. డశ్వపతి యను 'ధరణీకుం డత(డు 
సంతానీకాంతు ' 

నెంతయు ధృతి. బదునెనిమిది 3ుండులు సావితిం *గొల్చె నజ్జనవిభునకు 

నద్దేవి |వత్యత్నమై వర మడుగుము నావుడు నతండు వినముం డగుచు 

నాత్మజు( గోఇెద ననవుడు. గన్నియ వుట్టు నీ కనియె నా భువనమాత 

శే. కీయనుడు దేవి భవత్కృవ నస్మదీయ 
వాంచితము సఫలంబు గా వలదె యని నృ 

పో _త్తము(డు 'విన్నవించె నయ్యోగమూ ర్తి 
గాఢ కారుణ్య విక చవ్భాశ్క్మమల యగుచు. 

171. వ. ఏను నీమనోరథంబు తెటింగు "మున్న చతుర్ముఖున శెజింగించిన నతండు 
గన్నియంగా నిశ్రైశించె నద్దేవుని యానకి యమోఘంబు విను మక్కన్నియ 

కారణంబున నీకు నొక్కావిధంబునం బిదపం బుత్ర, శతీలాభంబు నగు సంత 

సిల్లు మని యన్ముగహించి యక్హేవి యంతర్జానంబు నొండె నళ్వపతియును 

సావిత్మీపసాదంబున నిజధర్మపత్ని యయిన మాళవియందు సావిత్రి యను 

కికూతుం గని యక్కన్నియ నతీగౌరవంబునం జెనిచె నంత. 

దుఃఖంబుల కోర్చి = వన్య దుఃఖంబులునోర్సి = ఎక్కు (పతులు. 8. యనిన " 

మార్కంజేయుండు జా "పెక్కు (పతులు. 

170. 1. ధరణీశ్వరుండు సంతానవాంఛ = ఎ. 2. వాంఛ = చెక్కు (పతులు. లి. యజ్జి 

ముల్ ద, శీ. గొల్వనజ్జన = ఈ. ఐ. శ. ర్. యతడు = జె; [యపుడు _ 

యని పాఠమై యుండనోపు]. 6. విన్నవింప = వా; విన్నవించె - వెక్కు(పతులు. 

171. 1. మున్ను = కొన్ని (పతులు. ల్లి, లాభంబగునని = "పెక్కు [వతులు; లాభంబు 

నంభవించునని ఎ శ. వ, ' ఏ. కూతురుం = ఈ ఎ. ఇ చ.త. 4. గారవం 

బున = ఇ. ఏ, చ. 
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172. క, ఆవనజూడి పరిస్ఫుట, యౌవన మొ సిద్ద సొ os రుణాల ఏ గ 

న్యావలి( దనసొందర్య, (శ్రీవిజసన రేఖ నవవాసిం చుచు సొస్పిస్. 

178. చే. కోరి జనపతి దనకూగ్మి కూంతుం జూచి 

గుణవయోరూవపముల చేననుకుూూలు. జైన 

భర్త నెమ్మెయి దీనికి. బడయువాం:డ 

నొక్కా యని 2కకుందు దడవుచు నుండ లము. 

174. వ. అదియును సాళ్వపతి మొన దును న్చేనుకొడుకు సతర పుతుందు. రూవవం 
. x Fa 

తుం డనియును గుణవంతుం దనియును వివి వానియందు బీ తంబు HAD 

యున్న సు సిగ్గు 'పెంపున నిన 7 ీంగంవ Morn విలా గక) సాడు 

ను [దపతి కడకు నొారదుం తరుగుదంచిన నం ఉమ్మ నిను క సపర్యా 

పరితోపితుం జేసి సద్షోష్టీవిశేషంబులు సిం సు మన్న "గు, 

1/5. ర, నెచ్చెలులు దన్ను6 గొలువ!గ 4 బచ్చవిలుతు కొలిమి యె al బిద్మానన రై యె 

యచ్చు పడినట్లు మెజటయుచ్తుు నచ లీ కకందె గున "శబ Psy మిన్, 

1/6. వ. ఇట్లు వచ్చి నఖీజనంబు నంతగంత నిలిపి 'మబుపుతోడి పొం, స నమ్ముగ్ధ 

రీలాిిమధురం బగుచుండం గ 0(డికి (మొక్కిన నతశండు తం ద్ద iy వాదోవా. 

ళంబగు చి _చృంబుతో స్్పిన్వ్ట (గుచ్చి ₹ యే తి నిజాం ఈ ఆంటి" నునిచికొని 

ఓనముచితో పలాలన కేళీపరవథుం డయ్యు నప్పుడు సాగొదుం డమ్యుద్దియం 

జూచి యళ్వపతితోడ నిక్కాన్నియం దగినవరున కొనంగక యి గుల యుని 
చినవాండ వనిన నతండు గూయతున కీ ట్లనియొ. 

174, 

176. 

1. కనుకూలు డై న = వా. కొన్ని Naan నమకూలు సో జ, వీ, ఇ, ఓ, 

2, యెడ్డ అ వా యెందు లీ, శ. న. కొ న్ని | నతులు; యుగుగలచు చునుం గెల, 

1. వనసంగగోష్టి డీ ఠం వీ; యు చిశగో స్థ = అం నుఖగోకీ 1 = భ్”, 

1. మిగులవిముగ్గ = వొ ననమ్ముగ్ద అఆలు ఖం భలె చ, రు, త, కీ. మధురంబుగ 
దం డికి - వీ, కళ, వ. లీ |పగాఢ న్నేహనన్నావా దోవాళం = వా. వెక్కు 
(పతులు; గాఢ స్నేవాదోనాళం = ఘ, శ సమంచిత - వా; సముచిత _ చిక్కు. 
(పతులు, 



180. 

1*1, 

వ, 

ద్ర 
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అనిన నదియు: గొండొెక లజ్జించి క 0 వెంవున నిగ్గు దొలంగం 
స్ట 

(పకట కౌతూనాల ీకరళిశాంతరంగ యగుచు! దండి కి టనిణె, 
| or, 

చిరకీ క్తి సాళ్వభూవరు, వరతనయుం డయిన సత్యవంతుడు నాకుళా 

*వరుండుగం గోరుదు మడిలో, నరవర యాశనికి నిమ్ము నమం బీతి మెం 
— ఓ 

సాళ్య పతీోయును నిపుడు డై వయోగంబునం ఐపి విగత చతుం డయి తన 

‘ [a 

మగా  ననంలును 
Cem 

రాజ్యంబు వెరులచేశం గోలడి పుతవానవహితం 

నున్నవాః డట్లయినను సత్యవుతున నయింతు ననిన మ'చేశ్వరు:డు 
న | లు { 

a mit | ॥ (7 వారదుం జూచి మీర దా మీయొజు-గని వారు లేకు సావి; తిచేత వరియిందం 
aay 

లెపంగీంకుం డనిన బడిన కుమారుం జెట్టివాండు వాని గుణరూపలీ 

_వారదుం డి ట్లనియె, 

సత్య బు వలుకుశు సత్య! వంతుండన నకండొప్పు మకియు! 

నామాంతనంబు ీనన్న రనాథపముతునటు: గలడు 

బుద్ది నిం చాళార్యు బురుడించు శూరం వాసవ చాకిమి వష 

ahs: కెజెం దుస కినగాచగు *రూప్పున నాశ్వివేయుల వకియన 

£77, 1. వరు గాంచనై తిని దడవిశాననీ మూన్సునేక్కినంత్వ్యా వరు వీవ యిమ్ముగ 

నీదు మననన ఎక్కిన వీ, శ. షు. పెక్కు (వతులు. 
ఖ 

1. తరంగితాంతరంగ _ ఇ చ. బె. 

1. వరువిగ = ఈ. ఎ. ఐ. రు. శ. 

# 

1. యును నిపుడు = కొన్ని [వతులు; యిపుడు - వా. కొన్ని (వేతులు. 

a We thee శకం 1. వంతుండు వా గడు నొప్పు నతడు జిఆాశ్వు -వి. శ్ మ నర చాశ 

వ. జౌ; నా వరవాథ - ఎ. రు. లి. జం్మదుకు సకిగాదగు = అం ఓం శ అవమున 

చాంజనేయున *వనయనగ వచ్చు -ఆఅ.ట. త్, దనరు = ఆ. ఓ. ఉ కె, ఘం చ్, 
* 
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అ. దపము శమము దమను చానంబు | బాహ్మణ, ఫో క్తి యును 

న, 

కిమవానుభావతయును 

నతనియందశకాని యన్యులరుందు లే, దింత నిక్కువము మహీత లేళ. 

వానియందు గీ డొక్కటి గలదు కేవ పరిణయంబు మొవలుగా నొక్క సంవత్స 

రంబునకు మృతిం బొందు నిది నీకు. జెప్ప వలయుటం చేసి చెప్పితి ననిన 

నతండు గూంతు మొగంబు నూచి తల్రీ యిమ్మ వాత్ఫుండు 'దేవరవాస్యం 

జెబుంగు నీతని వచనం బమోఘంబు నీకు నట్టి వరుంీడేటికి నొండొక్కు 

వరుని వెవకికొ మ్మనిన కినక్కన్యక యిట్లనియె. 

188. క. వినుము మనో చా కాయము, అను మూడు చెజుంగులందు నంతఃకరణం 

184. వ. 

185. చ. 

బనఘ |పధానము గావున, మనసునం గై కొన్న భర్త శేమానుటడిదగునే. 

సత్య వంతుం డెట్టీవా( డై ననుం గాని మ్మే నింక నొరుల వరియింప *నొల్లి 
ననిన నళ్వవతి కేనారదు 'దెసం జూచుటయు నతం డి ట్లనియె. 

1గనములి (పోక నీ యనుంగు6 గూతురు దీని తలంపు మాన్నంగా 

మనకు నశక్య మింక ననుమానము లేల నళేంద తిక్రూంత్రు. జ 

య్యన నృవనూతి కిమ్యు కమలాననచేసిన పుణ్య గ "రవం 

బున నయినం (బియుండు పరిపూర్ణ చిళలాయురు పేతు. డయ్యెడున్. .. 

182. 

188. 

184. 

కా. 

ద. ర. వ'వో[పభావతయును ఎ వా కొన్ని (పతులు; మవోనుభావతయును యు 

a wm 

వొ. కొన్ని ద్రతులు; మవోనుభావతశయును - ఓ యు. 

1, . శేండు మొదలుగా = వా, కొన్ని (పతులు; పరిణయంబు మొదలుగా - వీ. శ. 

పష, కొన్ని (పతులు. 2 డేటికి నొండొక్క - కొన్ని (వతులు; డేలయొండొక్క= 

వా. శీ. నక్కన్నియ దండి కిట్లని యె=వా; నక్క న్యకయిట్ల ని యె- పెక్కు (పతులు. 

1. మానందగునే. వా; మానుటదగు నే- కొన్ని ప్రతులు, శ దగవే. - కొన్ని ప్రతులు. 

1. వాడైన నగుంగాని యేనింక = "బా. ధీ. వ ష, కొన్ని పతులు; వాడై ననుంగా 

నిమ్మేనింక _ కొన్ని (పతులు. '&8. నొల్ల ననిన _ వా. కొన్ని (పతులు; ననిన = 
కోన్ని (పతులు. 2. నారదుం జూచిన సనం కొన్ని వకుల. 

bh గణముల డు ప, పోగు = డడ. బి ఘు డు శ "లి. యింతీ = వాం 

, కొన్ని |వళతులు; కూతు= ౪. ఏ. చ. 
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186. వ, అనిన నమ్మహీపతి *మునిపతికి (మొక్కి. నీవు మాకుం. బరమగురుండవు 

నీయానతిచ్చినట్ట చేసెద ననియె *నారదుండును చాని దీవించి దివంబునీకుం 

జనియె నంత, 

రాకా 187. సి. అమరం బుణ్యదినంబునందు బాంధవ "మంతి వృద్దపురో పొ తవితతితోడ 

సావి [తి దోడ్కొని జననాయకుండు వై వాహిక మవానీయవస్తుకోటి 

గొనుచుం బుణ్యారణ్యిగోచరుం డై *తవస్థ్రితు. డైన 
| యాద్యుమళ్సేను క్ర డకుం 

జనీన నారాజును సం| భ్రమంబున నళ్వపతికి నర్హ్యాదిసంభా వనంబు 

ఆ. *లాచరించి నముచీళాభిమశాలాప, పూర్వకముగ కీసుజనపూజ్యు( డతని 

యాగమననిమి_త్త మడిగిన మ్మ చేకుల జెలమి సాళ్వపతికి నిట్టులనియె. 

188. క, ఈకన్నియ నాకూ(తురు, మాకులమున కెల్ల చెప్ప మనుజో త్తమ నీ 

వీకన్ని యం గోడలుగాం గ కొనుము మదీయవచన గౌరవీబుద్దిన్ . 

189. వ. అని పలికి సావిత్రి నతనికి నభివందనంబు చేయించి మజియు నతండు. 

190. క. నీకొడుకు నత్యవంతున, కీకన్నియ దగు నరేం[ద యీకన్నియకు౯ా 

నీకొడుకు దగు శేననన్యగు, ణాకరు లియ్యిరువురును సమంచితమూ ర్లుల్. 

191. వ. అనిన నతనికి ద్యుమళ్సేనుం డి ట్లనియె. 

138. lL. యమ్ముని = పో కొన్ని [వతులు; మునీ = శ. మ. కొన్ని (పతులు, ఏ. వాత 

దుండు వారి - వా. కొన్ని (పతులు; నారదుండును చాని = కొన్ని (పతులు. 

8. కఠిగనంత - కొన్ని (పతులు. 

187. 1. మి(శవిశ్వత్పురోహిత - అ. అ. ట... 2. గోచరనంతవన్దిరుడై న = ఇ. ఏ. 
శ తవస్ట్రిరుడైన - చా. కొన్ని (పతులు; తపస్టితుడైన - వీ, శ, వ. కొన్ని 

క్త, లలర జేసి ౨ అ. ట. ల. తాతీథధనత్కార వూర్వక ముగ = అ; శాలాపపియ 

వూర్వకముగ - డ. 6. విబుధ పూజ్యు = అ. ట, 

198, 1. కోడలిగా యు. ఠ. డ. ల. వీ. వ. చి. నీకొడుకు తగునుకన్నియ శెలమిన్ - 

ఊ. లి. యుక్రిన్ - ఓ. 
= 

100. 1. నగణ్యగుణా = మఘ. 
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192. శే, విగతరాజ్యుల మై ఘోరవిపినములకు 

వచ్చి యిమ్మెయి! దప మున్న వార మేము 

బాలేనుకుమూరి యిది జనపాల యడవి 

నుండి మాిితోడి యిడుమకు నోర్చుకయ్య. 

168. వ. అనిన నశ్వపతి యతని కిట్టని యె. 

194. చ. కలిమియు లేమియుకా నతము గా వవి సెందినచోం జెలంగుచుం 

గలంగుచు 'నున్మీ_ ధీరుల|పకారమె లెస్సగ నింశవట్టు నేం 

ఓ2లియుదు( జె ప్పెదజా వసుమతీవర ప్స్న్న యనంగినేల నే 

కొలదియు గాదు ధిరమతి గూంతురు వేర్కొనం క జాలు -వెంపునన్. 

195. క. నీతోడ 'వియ్య మందగం దేజోగతి నానం జేసి చెచ్చెర *ని శే 

నేతెంచితి మత్చొర్ధను |జా(తిగం జేకొనక యునికి పొడియె నీకున్. 

ల్ సావి (తి నత్ళూవంళుని బినాబొం జగుట్ ఎఎ 

సం. కి. 279-2 

198. వ. 1ేఅనుటయు నయ్యంధనృపతి తత్సంబంధంబునకు కీసంతసిల్లి నిజాాశమవాను. 
లైన మునులం గూర్చుకొని కుభలగ్నంబున నత్యవంతునకు సావి తిం 
బరిణయంబు *సేనె నయ్యశ్వపతియునుం గూంతునకు నల్లునకు వివిధాంబిశా 

భరణాది వస్తువిశేషంబు లొనంగి నిజపురంబున కరిగెం బదంపడి. 

192. 1. నుకుమూర ( = ఆ. ఊ. వ. ఓం సమ. రు. ఈ. డ. త. ద, శ.వ. 

9. తోడ నిడుమల కోర్చువయ్య ౬ చ. 5 వ. 

194, 1. చెలియగ జెప్పెదన్ - ఊ. ఏ. గ. ఘ.. 29. నేరయే కొందియు = అ; వేరనే- 
న. శీ. జాలవెంవునన్ = వా; జాలు వెంపునన్ = సెక్కు |వతులు. 

196. 1. వియ్యమందం జేతోగతి _ వా. సూ వియ్యమందగ జేతోగతి _ చెక్కు. (వతులు. 
. డి, చేనిం'చే దేశెంచితి . ల; నిందేనేతెంచితి _ గ. 

198. 1. అనవుడు - ఈ. ఐ. త; అనిన=_ ఈ లి, సమ్మతించి = బొ, ద. కి. వేసిన 

నయ్యశ్వ = కొన్ని (పతులు. 
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పడతి రమణయభూవమణాంబరవిలాన,' ముజ్జగించి వనాంతర యోగ్యలీల 

వల్కలాజిన*ేవనన మొ *వవల కధిక, భక్తి భ_ర్భృకుుళూషణ పరత నుండె. 

ఆమెల(త సేయు సవినయ, 1సామకథల మృదుగభఖీరనంభా వనలకా 

మామయు న త్తయు సంతో, పామృతమునం *దేలి రంకరంగముల( దగన్ . 

సావి తియు. దన మగని యాయుః|[వమాణంబు నారదముని చెప్పిన దినంబు 

మొదలుగా ననుదినంబును లెక్క. యిడికొను చుండె నిట్లు వర్తిల్లుచుండ 

నాలుగు డివసంబులు గొజంతగా నొక్క సంవత్సరంబు గడచిన, 

1నాలవుిదినంబు పతిమృతి, కాలం బని మద నెటీంగి కడు నిష్టమెయిం 

జాల భరంబుగ6 బూనెను, జాల | తిరా, తోపవాసపరమ;। వత మున్ . 

దానికి విస్మయం బంది' ద్యూమ'క్చేనుండు గోడలిం బిలిచి తల్లీ యి క్షేల 
దు_స్తరం బగు |వతంబు దొడంగి తినిన నమ్మ[ద్రరాజతనయ వినయంబుతొ 

నిట్లనియె. 
ap) 

మీకు మదీయం బగు (వత, శారము!నకు వగవ వలదు వశమశుభంబుల్ 

వో దమ్వ్రైనరింప6 బూనితిం గారణమును కమీకు నెజటుగం గా నగు బిదపన్ . 

అనీన నతంేడ క్షైన మేలు గాక యనియె నంత. జతుగ్గదివనంబున. 

197. శే, 

168. కొ, 

199. వ, 

90. క్ర, 

౧1. వ, 

వ౦ల క్క 

౨059. వ 

191. 

2083. 

!. ధారియె = ఉశ.. ౩. వలయుళక్తి భర్తవలనను - ద, డ; వలయు నధిక 

భ_ర్హృశు కూప జేయుచు _ 6. 

1. సామిని నతిగభీర = *. మృ సామవచ గలీరచారునంఛా - ఘు; సామ[గగఖిర 

చారుసంఛా = అ. ఆ. ద. ఏ. డరలి అగ. 

1. నేడుగాలంబు = ఉ. ఓ. 

1. నాలవ = వా. చెక్కు (పతులు; నాలవు = ఈ. వ. లి. దినమున = ఏ. ఘ. 

I తి వనిశ ఇ ఘా తసిన అ "పెక్కు (పతులు. 

"1. వల దనకు డతిశుభం బగు వత మే = అట, శి, [వత మేనుబూనితి = పెక్కు 

(పతులు. ల. మీశెజబుంగ(గా నగు మీందన్ = వా. కొన్ని (పతులు; మీ౩రుగగా 

నగు బికపన్ = ఇ. గ, చ,యు, ' 

1. డశ్లేని = వా. కొన్ని |వతులు; డున = వీ. శ. వ. కొన్ని (పతులు. 



(వలి ట్రిమనా అ థి నముహాభార తిను 
ee 

వి04. సీ కడు నేపుడ *మల్క.ని నింతి నిప్యు _గ్భామరణటెనం అని మాన పమునః 

దద్గయు శోకనంతానందు గదుగంగ దినముఖో చిన సధ) ల్ నగి ౩ భక్తి! 

బతికి గుం చిత “పావనపరి చర్య ప్పుడు కశడ బేడ. Mr NOD 

య తకు మామకు నచటోవ వృదృలగును వే "రే! 69 భయమని వేళ్ళు నారు 

ప, దనరు సౌభాగ్య 5 భాగ్య పర్ట్ ర ak) MEN, నిచ్చు GAs స్ శ! టట 

[pa nid చియున్న ఓ 

(బదు జా మెర్కుటయుు. మ్ a వలిచి, మాము యు bye 
(1 4} 

"En ళ్ స్ లై |. జి! uf, 
Ww 

206. క, కడు ఏ న్నుగ్గం mM (సగ ము, SEAN 1 “ననన Thome నది సెం 
Fey 

డిన యొంతయిు ఉస్బులి, ద దధడయ”? జీవం ణ యును ౫ బలీయం ప్, 
tk 

206. వ. అని; సావి తి యతనీ కిటనియు. 
{wy 

207. ఆ, TH పొద్దు (గుంకు నంఫెగ్ని? “సే, డును గుడు Ber AN 1, (ముట్టు 
1%! “| 

MeN (నట్ ముం బూను ఇ-బంబునన ీయీను, ని శ్చ యుఎము Sih 

నియమీినుటయు. 

208. వ. అనియెొ నప్పుడు సిత్యనంతుండు సమిచ్కుశ ఫలావారిగా అగ్గింబు సన ౧బునకుం 

గడలినం జూచి సాకి పి యతని, సరం జని ననంబుు) పీనున; సోడ? 

జను'దెంచు6 దోడొ బ్రాని పోవబయు ననిన నతండు నీకు తిం శోవనా 

సంబునం జేసీ యొంశయు డస్సిన దానవు రానోవ వనిన *న శని హనిగునియి. 
tA 

Crore 
wrayer ele 

204. 1. మేల్కని నిజ ర్లకుమంణ _ వా. కొన్ని | పతులు; సుల్క.ని మెల్ల. ఆ ఎ. ఓ, 

గ. ఘ, చ. రు. ద; 'మేల్కని యినథి నిజభ_ర్హ్భ్యృమరణ న ఇన్ని (పతులు 

2. పాసకపరిచర్యు - శ; పొవనవరచర్యలస్సుడు - ఓ. జొ, 1. కిడగతో ఎ 
ల. 4. వీవులకును = వా; వృద్దులకును - పీ శ. మ. విక్కు పతులు. ర్, మధి! 

పర్ణనము ౬. ఈ. ఐ. త. శ. మ; ఫీలవరనము-ఎ. ఓ. గరు. అ; విభవవర్గ కము-డ, 

6 దీవనల్ _ కొన్ని పతులు, 7. పాచి = అ. ఈ. ఏఐ తలు శ, సన్మాన 
మనగ “పెక్కు (పతులు; నమ న ఆ వొ, 

205, 1. బడతీ _- వా. పెక్కు (పతులు; బడతిరొయెంతయు - ల, క. పొరణ మొనర్చ- 

ఈ. ఉ. ఐ.త. శి. నీకున్ = గన్ని (సతులు. 

207. మున్ను - వా; యేను-వీ ళ, మ. పెక్కు (ప్రతులు. ల, విధియు వా; మిదియు - 
వీ. శ. ష. చెక్కు. (పతులు. 

208. 1. సమితృలవారణార్థంబు - “చెక్కు (పతులు; సమిత్ళల |వనూనావారణా - బొ. 
డ. ద; సమిత్పుపష్పు = ల. ౨, న మ్యుదిత = 9. ఏ, ల; నది * వా. పెక్కు 

ప్రతులు; నత్తన్వి - ఉ. వీ. శ. మ 
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శం యహుమతించి" =  కుమతిజచ టియు. ఆ సొచ్చి. వతంలు, 

ను 
సట. న. 

కదు నా భః జ అ hy Cotta 211. 1. గైకానియిడు ఎన; గనుకొ)యెడు = క జెల్ 

చు సమ్; మునడంచి న. వీ, జా మ్స 
ముకం 



G21 శ్రీమదాంధ నసోభారతిము 
లో 

210, సీ కమనీయకమరినిః ల్లోలlhme గదలు రాయంచల గతుల యుొస్చు 

బపవుషుస ష్ సిగ సృవ్మవకరిచి (ల్ గ. లై నననారు చరునతాచతుల సొంపు 

మకరి ందగి పసొానమది వి లోలంబు లో [5 పడి 2రమెల డం “ముల యులిను 

ఇ౫పక్య్వముంజు Ms సోద్షతవ?.: టై Ds రాశుల రి అ SAM నం బు? 

ఆ, క బియు(డు నేలు వేల ప్రీతిమై మెం జూఫుచుం జెప్పు యు జరగ 

బిగురు పోండి 

గనుచు వినాచు సీర్వి కార “న శ న మెం, పార నతని తెలంగా నయు చుండి, 

14. న తదనంతరం యారాజి గీ నందనుండు WIRD OO అగు peo A సుయ 

# 

గరిడియ నిండంచి మొక్కు గుర బరళు వంపుని గగ చు ia hee 

దొౌడంగి (శమంపెడ యొళ్లం బోయి గొడ డట పుదమిపరు ఏ“ Dom” 

నిస po 97 | న ణక )వర్గువదనముం ఢి Mm సె ఎవి లిం MIA Tn! 

215. చ. ఒడలు వోంబుగాదు ! [కవ వనొంటిన యట్లు మనుబు దూ డి 

గడంగి శిరందు కూలపిళిఖే సకరింటున సాం చినట్లి ద్ , 

య్యుడు నిలువంగ *నోప నొక యించుక సేఫు శమంబుదీల నీ నీ 

యెడ శయనింతు నావుడు సీ తెేకణ మె లన సం భమంబుతోన్ , 

916. క. తనయంకతలము (పియుళిం, మున కువధానము” 6 "వేయ 

| భూపతనయు. డొ 
య్యన (వాలి సోలి నిశ్చ, తనుం డైన ట్లుంజెం గొండి తడవున శెదురన్. 

218, 1, వీచుల -ఉ. ఊ. ఎ. ఓ. గ, ఘర్ను. 8 యలశేటిగముల అగ. శ. ని, 

(వ్రయుడు వే వేగ రమ్మంచు os మెరయ చెప్పి చూవుచు జనగ నచ్చిగురుబోడి = 4. 

ఇదికేటగీతి పాదము. 4. మై మానన మలర నతని - ఇ. 

214. lt. వివర్ణ = వా. వీ; విషణ్ణ - శ, వ, పెక్కు (పతులు. 

216. 1, (శమ = అ. ఈ. ఐ. రు. ట. త. జ, (పహరంబున = ఈ, ఐ, తీ, శ; [పట 

రంబున ఘమ. చ. శీ, నొచ్చినట్టి - ఇ. ఊ. ఏ. ఐ. రు. ద. 4, నోర్వ - వా. 

"పెక్కు (పతులు; నోవ = ల. వ. గ, రు, గ్, మెంగయు = ఆ; మెత్తని = సో, 

కొన్ని (పతులు; మెత్తన -ఉ. ఊ. ఏ. ఐ. చ, 



(40) ఆరజ్యపర్వము _ 

చ నవర్ణాంబరు నంత్య కాలదవానజా' 

2 
- whe pf 

జన సం|తాసను నొక్కు దివ్యు! ఒటుపాళ పొఢ . 

218. వ, 

విజయంిచేసి తనిన నతం డిట్లనియె. 

919. పీ. కాలుండం జువ్వె యే గమలాజ నను సీవు మహితపాళి 

కానంగ జాలితి కానరా దన్యులి కిది సీడు భర్తకు | నిపుడు 

మగుటయు వీడు మవోపుణ్యన్ ద గాన యితకులి 

స గచ్చలం గోనిపోవంగా: జనుడెంచితి నః 

ఆ. ధరణినాథత
నయ 

జీవు వెడల డిగిచి శెచ్చెర న 

220. మ. 

లే. 

._ ఇటి ం వీ శే. మ కొన్ని (వతులు 

a) 
218. 

శ 

శ్రీచ2వ = శం చెక్కు (వతులు. an EI DE 

810 2 | గా గగ చత 
wa శ a భు సా oa వం గుక్ట మ 

ఈటీ 

శ్ LL) 

bs 

3. వడిం దొ ,టిలక్ -వావోరిం ద. Bes 
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221. 

శ్రీమదాం థ మహాభారతము 
ట్త/ 

ఆ. దాని. జూచి శీదండధరు.(డు నీ వి శ్తేల, వచ్చెదవు లతాంగి వలదు నిలువు 

కిర్పంక నీ కగమ్య మిటమీంది తెరు, వెళ్ల ననిన నతని కిట్టు లని యె. బొలంతి. 

222. క. పతు లందు. జనీన నచటికి, శసతులుం జనవలదె ని పసాదమునను మ 

త్ప తిభ క్రకతమునను సం, మృ తగుణ నాకరుగశాని కీచోటుం గలదే. 

లికి. వ. సకలమార్గ( బులయందును ధర్మ మాళ్గంబు (వధానం బట్టిధర్మంబునకు 

నాధారంబు సజ్జనుల యని వినంబడు నజ్జనసందర్శనం బెప్పుడు వృథగాదు 

గావున సజ్జన శేఖరుండ వనంజను నీదైన సందర్శనంబునం బరమ హీ భంబు 

నొందక యేను రిత్తజనంబుల తెజింగున నూజక యెట్లు మగుడుదు ననిన 

దాని (పగల్భవచనంిబులకు నద్భుతం బంది ధర్ముం: డిట్టనియె. 

224. ఆ. తనులశాంగి భవదుచార 'వాగ్ళంగికి, మెచ్చు వచ్చె నాత్మ నిచ్చువాండ 
*వేడు మొక్కవరము విభునిజీవిత మొక్క, టియును దప్ప నేదియైన 

. _ నొండు. 

ఎఎ సాబి[తి యమశనివలన నభీష్టవరందులు వఢయుథఖి =. 

సం, త _ 281 _ 28 

225. చ. అనవుడు మదరాజసుత |పాంజలి మొ నమవర్తితోడని 
టను రిపుకోటిచే నపజయంబును బొంది వనాంతరంబునం 

శీ, 

924, 

కే. కరుణ ధర్ముండు నీవేల - వా; దండధరుడు నీవిశ్తుల = వీ, శ. వ, చెక్కు. 

[పళులు. బి మింతి = వా, కొన్ని [వతులు;మింక = ఎ. వ. ఐ. ఓ. ననలత చ్చ 

మనిన నతని కనీియె ఎ డ. 

1. నతులకు జనవలచె _ వా. పెక్కు (పతులు; నతులుల జనవలదె_ ల. వ, 'చోటులు 

గలవే. వా. వీ. శ. మ. కొన్ని (వత.లు; చోటుంగలదే = ఈ. ఊ. ఎ. బ్ర. చ. త. 

1. శుభంబులం బొొందకి = వా. వీ; లాభంబునొందక - అ. ఆ, టి; శుభంబు వొం 

దక = ఉ, ఘ. ర్లు. తళ మ 

1. వాగ్భంగికి మెచ్చు వచ్చె నీయఖీష్టమిచ్చువాడ = ఓ. స; వాక్యములకు = అ. ట. 
2. ల. వేడు మెద్ది యైన విభుని జీవిత మొక్క టియును దక్క నెద్దియైన నొండు = అ, శ. 
వమ. కొన్ని పతులు. . 



227, 

228, 

2929. 

280. 

ఆరణ్య పర్వము = స పమాళ్వాసము 627 

దనవరత (వతాభిరతు: డైన మహాత్ముడు "సాళ్వీభూవిభుం 
కిడనఘుండు లబ్రచకు( డగునట్టులుగా. గరుణింపవే *మదిళ. 

. నావుడు నట్టుల యయ్మెడు, సీవిటి పరావలవ దుడుగు 2సమ్మి నని వెనం 

వం దొడంగను బితృపతి, యా వెలందియు నంత నిలువ కరిగెం బియుందన్ . 

. ఇట్లు' సని చని మణీయు ని ట్రనియె. 

+ ఎడపరక 'వాజ్భనః| క్రియల నరికి హాంస యెనర్స? బూన శె 

య్యెడలను దీనులం గరుణ యేర్పడం *(బోవగ చూతు రిచ్చుచో 
గడమ వడంగనీ కెదిరికాంఉతముల్ దుదిముట్టం దీర్తు 3 
క్కుడు మదిం గూర్తు రా శ్రితులకుకా విను మిన్నియు నార్యధర్మముల్. 

క. నీవెటుంగని యది యెయ్యరది,. చేవో_త్తమ ధర్మగతుల తెజం గెల్లి భవ 
చ్భావాధీన మగుట గా, చే వెలసితి వీవు ధర శ్ర దేవత వనంగాన్. 

క, సమబుద్దీతోడం దత్త, త్సృముచచితకర్మ్శ ఫల మఖిలజంతుతతులకున్ 
సమకూర్చుట నీకయ్యెను, సమవర్హియనంగ6 బేరు జగోదభినుత మై. 

231. . క. యము. డండు నిన్ను నార్యులు, 1యమీయింపుదు భూతతతుల 

నట్సగుటడీదగళ. 

శమనుండ' వై తి కల్మష, శమనంబునం జేసి నీవు జలజా వ్రసుతా. 

825. 

926, 

831. 

1. లఅబ్దచటుడై యనుపమమూర్తి నొప్పలరునట్లుగ దయవేయవే మదిన్ = ట. 

౨. భూవరుం - ఈ. ఐ త. లీ. డనయము = ల. శ, దయన్ = వా; మదిన్ = 

వీ. శ. మ. పెక్కు | పతులు. 

1. రావలదు మగుడు నెమ్మి = వొ రావలవ దింక నిలువు మనుచు చా=ఓ; రావఆ 

వ దడుగు _ వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు. ౫. నెలత = అ.ల; రామ యని _-ట. 

1. చెగ్గొనరింప బూనరె = వా. కొన్ని (పతులు; హింస యొనర్చ - పీ, శ. మ. 

కొన్ని (పతులు. క. [బోవన-వా. కొన్ని[పతులు; |జోవగ-ఇ. ఈ. ఎ. ఏ. ఐ. రు. ద, 

1, యవి యెయ్యవిచేవో త్తమ - అ. ఎ. ఓ. జొ. ఘ.ర్వు, 

1. తోడుతను తత్సముచిత - ఓ. జొ. ద. 2. దభిమశయై - ఉ. భు. చ.ద.శ.. 

1. యమింతు భూతములనెల్ల - వా. వీ. కొన్ని (వతులు; యమియింవగ భూత 

వితతి _ ఇ. చ; యమియింతువు భూళతతుల _ ఈ, ఐ. ఒ త; యమియింపుదు 

భూతతతుల - శ. న. ల, దగున్ - వా; దగిన్ = పెక్కు (పతులు, 
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లీకిల. వ. అనీనం | బేతపతి యాపుణ్యనతి కి ట్రనియె. 

వికి, క, తృమితు డగువాని 'శీతల, తుషారతోయములు మోదితుని. కేయుగతిన్ 
“హృమితాత్ము. జేసె నను గ, ల్మవశివారణము లై న నీ నమంజసఫణితుల్. 

. కావున సత్యవంతుని (పాణంబు దక్కాం దక్కిన కోరి. యెయ్యఏ మైనం 

కెప్పుము సఫలంబు 'సేసెద ననిన సావ్మితి దేవా వ్వైరులచేశ నపవ్భాతం 
బైన రాజ్యం చెప్పటియట్ల "ద్యుమశ్సేనుం |జాపించునట్లుగా నమ్మగ 

+ హింపవే యని వేడుట:గు వై వస్వతుం డట్ల యగు నని పలికి యి ట్లనియె. 

. “నలరు నిలువు మింక వదలక నీభ క్రి, మగని కెక్కె దుర్గ్షమంపు( [దోవ 
యిది క తంబు లయ్యొ నెల్ల యు సీవిట, వచ్చు నెలవు లేదు వనజీన యన. 

+, అనిన నమ్మవహోభాగ యతని కి ట్లని యొ. 

. ధర్మాత్ములు దమసలి పెడు, ధర్మ!కియ, దప్ప రెట్ట దళలందును మో 
1 జై FT ! 5 హోర్ములు. దాపనుు6€ బుట్టవు, ధార్మిక హృూదయములం (బథమ 

ధర్మాధ్య జా. 
క. కావున బితీయన. గమనం, బేవిధమున విడువం *నగునె యెట్లయినను మో 

పోవేశము బొంచక కధ, రా గవస్థీతి నలువ వలె యనహితబుద్దిన్ . 

284, 

ఫీల్; 

ని, 

295, 

1. వరిలఘు తుషార = వా. "పెక్కు (పతులు; శీతల తుషార = ఈ. ఐ. త. వీ. శ. 
మ. ల. వాపిశాంగు = వా. కొన్ని |పతులు; వాషిశాత్ము - ద, 8. రహి 
తములై న - కొన్ని |సతులు. 

ద్యుమ ల్ఫేనునకు = ఇ. ఈ, ఏ. ఐ. జొ. త; ద్యుమళ్సేనుం (భాపించు = శ. 
వ; ద్యుమక్సేనుండు [పాపించు = వా, 

1. వలవదుడుగుమింక ౨ ఈ. ఐ. త. శే. వ, దో, నెల్ల వియననిటవచ్చు = పెక్కు 

[పతులు. శీ, వదన = కొన్ని | పతులు 

fe వోళ్ళియు = వా. కొన్ని (వశులు; హోర్ములు అక, ఆ, ఈ. ఐ, తః వీ, కో 

వ. బిదోవము = అ. ఇ. ఏ. బె. డ,వ. లం న. 

పే దగునెం ఉబొ.గంఘ, అ. వీ ళుళశంము దగవె = వాం కొన్ని [పతులు. 
8. ధర్మా వళము నిలుపవలబె _- ల. 
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ఐఏ. “క, అనిన నంతకు€ డిట్లను నతివ నీవు, |పకటధర్శ్మవిశేషతత్సరవు గాన 

1యుంక నొక నర మత్తు! (వాణెకు! (బతుకు, వలదుగాని యొం డడుగుము 

వలయుదాని. 

240. వ. అనుటయు నక్కాంత గృతాంజఠి యె మాతండి మ దేశ్వరుం డపుత్త తకుం 

డతనీకిం బు త ్ర్రళతోలాభంబు గావలయునని యభ్యర్థి ంచిన నటీ "కా. ఫ్ద్చితి 

నని పల్మి 5 రగ రాజు నీవు గడు దూరంబు వచ్చి డస్పి తింక కె్పుగుడుటు 

అన్న యని పకికిన న నప్పతీవత యి ట్లుని యె. 

211. తే. నాకు డప్పి యెక్కడిది నునంబు భర్త ల 
చరణపంకజాస క్రమై కరము భ క్తి 

నలరుచున్న ది సతులకు నన్య మెట్టి 

దియును 'ధర్శ్మమె భ_ర్భృసం్యళశయను "కొక, 

242, వ, మటియు నొక్క విన్నపంబు సేసెద.. 

248. ఆ, ఆత్మధర్భునిరతు ౯ లన పుళ్యాత్ములు, దుగ ర్లభులు సమ _స్తదురితములును 

శాంతిం బొందు వారి నంసర్గిముక( దీర, భూ తముతులు వారు భూతలమున. 

241. ఊఉ, వారల చెర్మం గాదె కళివారిజమిత్తు, లు నిర్వికారసం 

ఇారత నులి సిల్లెనరు ॥ రప రోనిధులుక్ నిరాకులా 
ag) 

కారత (6 [గె లడుు గులనగంబులు నిశళ్ళలరూఢి6. జాల నొ 

ప్యాలెడు భూతధాతతి నిఖిలై కధురీణత6 బేర్మి. బొందెడున్. 

వవ, వ, అని పలికి మజియు ని ట్లనియెం 

ల? 1. యిత్తునింకొకవరము-ఈ, ఎ. శ; యిత్తునీకొక్కవరము-ఆ. జ నింక_వీ. శ. మ 

910; 1. లాభంబిగునట్లుగా |బసాదింపుమని =. వా; లాభంబుగావలయునని _- వీ. శ. వ 

పెక్కు. ;వతులు. వ, రాజు నేండులీవు = వొ; రాజునీవు = కొన్ని (పతులు. 

నీ, మరలుట = 

2414: [| ధక్మువె = కొన్నీ (పతులు. 

వం, స దిర్ధపూశ మళులు = వా, కొన్ని (పతులు; దీర్ణ్భభూశమతులు అలీ కళ ప, చెక్కు. 
| , ' శ " Ww. . . | 
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246. చే, | ఏకుమాటలాడినయంగ నెట్టి వాగు, నార న లకు! జట్టంబు అగుదు రనిన 

బిరసమాలాపసంనిట్టిం - కి నీను, నేను బట్టి! ని పప్ప సల “వ, 

లి47. వ, కావున మీత త్ర్రమునోరథం బవళ్యక_ గ్షవ్యంబుగా6 జి త్రగిం్స) మనిన 

నమ్మవోనుభాపుం డవ్య్భామీని Bసం Ford రం (బసన్నుండ నతి 

1నీకష స్థం బైన వరం బొొక్కటి యిచి చ్చెధ కసడ్రుగు. మనిన నమ్మానిని యు 

టనియె. 
వి, 

246. క. మది సత ట్రవంతు జీవిత, మది యిమ్ముగ( Gone సోట్టి యన్యంబుల స్ 

చ్చెద నని పలుకుదు మును నీ వది యిప్పుడు ఖ్ యింగ్ HAAS (బీతిన్. 

249. చ. పతి 'విరహంబు దుస్సవహాము భీ ర్భృవినాక్ళుత మైన కాండ దూ 

పిత యగు సనర్వమంగళవి శేషములందును గాన మ త్వ యుం 

డతులితకీ రి శాలి సుగుణాఢ్యుండు *సాళ్వసుతుండు అ! 
ఏితుడుగ నిమ్ము ధర్మ వద వఏీపరిరతణ పుణ్య వీతుణ? 

250. వ. అనీన నట్ట చేయుదు నని యతణంబ క్క తాంతుండు సత్య వంతు నవగత పాళుం 

చేసీ యాసుందరి కి ట్లనియె, 

౨51. చ. కొను మిదె నీమనః| పింయుని( గోమలి వీలు చతుళ్ళ తాబ్బముల్ 

మను నిటమీ6ద( బుచ్చు ౪ (గమంబున నూర్వురం గాంచు Ass 
sear 

రను డగు నంచి తాధ్వర లి తానములం బరిగె, అ 'సీయు న 
wh} 

య్యనిమిషకోటి 'కెల్లన ] ) నిజాన్వయమౌొళి జభ co moe”, 

246. 1. పణ యేల చెప్పు పొ. కొన్ని (వశులు; చె స్ప నేల వేర = ఓ గారు. 

247. మే నఖీష్టంలై న = వా. కొన్ని [సతులు; నీంభిమతంలైన = ఈ. బద; నీకిష్టం స్ e 
| బన -రు, శ, న, వ. “6దుమనిన ౬ వా, కొన్ని [వతులు; నడుగుమనిన = 

కొన్ని (వత్స. 

249. 1. రహితంబు ౨ వా ఫిరవాంబు - ఫీ, ఈ వ. "పెక్కు. ప్రతులు. 8. సొళ్వమహీసు 
తుండు జీగితు = గ, 

251, 1. విశానమ.లం = ఇ. వ. ఒ. జొ. ఘ. అ; విధానములం = వా, వ్ విభూవ 

ణుండగున్ = వా. కొన్ని (వ్రతులు; వీభూపణంబగున్ _ “నిక్కు (పతులు. 

ఖీ 



తక. వ. అని యాబేళించి 

'మెహ్నటియుట్ల జీవికేళ 
గం. కర 

లిథ్కి, 

వలే, 

మడ్  1వైబపు నై నావు వడును మానిని యిట్లకు క్ర కన శయున్ 

ముదము న న ₹పువెచ్పెదం ద మోమః మదలు యడై ర్వరీముఖం 

కేశ శ్రా శ మ. అదె నక్తంచరు లిందు నందును మవో[గాకారు లై (కందు: 

మెదలం జొచ్చి ఘోర ఫేరవరుతుల్ మిన్నందె దీ డవంబు లై 

ఏ25లే, ఓ. యాతండంతి ర్స రొతుండ య్యే ఇ వె రంత La తుండ య్య క 

[వతులు. ఖల, రుందన తొడల = వొ. చక్రు. (వ వతులు ? కుత అత్: 

శ లేచి. ఉ.ఓ ర్లు. వీ. శ. మ, 

లర్ కే. 1. పోతింబడతీ = ఓ. తీ. 2 వడి నమబట్టే బజం జెడలగ చా దీగిచె = అ. 

న hs హుం జం ట్ లక. 1. మరవుక్తై -ఉ ఊం. ఒ. ఓ. రు. కడవ మంపొంద కే 

2, నితయున్ - కొన్ని [వతులు; నెంత యుర్ = షక 

శ్ శాగ్యరీ ఆ, ఉట, కీ, విళంజినేం శో మ 

జః ర pb ల్ జ ts ah ట్ a, 
స్క 

255. 1 ఈపద్యమొకాన్ క | 1వతియందు శానరానని = సీం క్, [మ 
శీ ఆ 

2. భూగర్వుల్తి రవముల్ = ఈ. ఐ రి భా ఫా! 

రవముల్ -ఘ: మోర శ్రైరవళతుల్ = ఈ. 

చ. క లియ్యెడ = వొ; కొన్ని కతు? జెంతగు. 

£56, 1. వీజవనీజవకులు గరమ్ము గంతాన ఎ ఈ. వింతే ప్ సనక రన వె 
fis 

ఓ ము, క్ 
నం గూర్చువె యనినన్ = ఉ; (గ్రన్నన పవని పం ఇికనే9 ఆ 
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257. వ. అని పలికి తదీయవిషాద చేస్టిళంబు లుపలకించి వెండియు. 

8558. చ. తమమును జెల్లుగా6 *+బర 7 దవ్వు నిజ్యాశమభూమియున్ *మదికా 

[శమమును బాయ కీదిప్పు డను చందమయొన: జనంగ నేల యిం 

పమర(గ నింత పొద్దు సుగుణాకర యిచ్చట నిల్చి జీశేపు వో 

దమె తఅంగెద్ది నావుడును దన్వికి సాళ్వత నూజు( డిట్లనుకా, 

£590.. క. మానె శిరోవేదన నా, మేనికి దగ లావు వచ్చె మెల్లన *జరుగం 

గా నేర్తు( దల్లిదం[ డులం గానక 'యేనెట్లు నిలుతు6 గాననభూమిన్. 

260. కం ఇంతకు మున్నెన్నండు నే, నింత తడవు వారి. బాసి యెందు. దడయ నేం. 

1డింతవడి మసలుటకు వా, నెంత వడిరొ యేమిమొరొ యెట్లున్నారో. 

231. ఆ. సంధ్య పొద్దు నన్ను జనని యెొన్నండు నిల్లు, వెడలనీదు నేండు విపినభూమి. 

మధ్య-రాతీవేళ మసలుట కాయమ, యొట్టిపాటు పడెనా యేనెజటుంగా 

262. సీ. కౌగిట ననులేజిక్కం గదియించి శిరము కీమూర్కొంచును జాష్పముల్ 
గురియుచుండం 

బటి మాశ*యొడలుల (బాణంబులును నెల్ల *యరముల్ నీవ మాయన్ననీవు ట్ ర థి 

250, 1. దొడరె = అ. ఈ. ఎ. ఐ. త; జెర బొ. ల్లి, తను శమమున _ వా; మదిన్ 
శమమును . వీ. శ. వ. “వెకు_ (పతులు. త, దిన _ వా; _ [# ము క్రి వ చెక్కు [పతులు టి దిస్తునను వా దిప్పుడను. 

చెక్కు. [వతులు. శ, "రేవ (స హోదము = కొన్ని (పతులు. 

859. 1. దగు = వా. కొన్ని (పతులు; దగ - వీ. శ. వ. కొన్ని |వతులు; గడు - ఊ. 
బి, యరుగంగానో రు = వొ; జరుగంగానే రు ణా పెక్కు (పతులు. 

960. 1. నించవడి ఇ చీ ఎ, చ, ణే, 

281. 1. చాక_బజ దనుక = జొ; యందు -ద. ౨. వడునొ - చా. కొన్ని “| వతులు; 
'- వడెనొ _ కొన్ని (పతులు. 

289. 1. ౭క్కు గదియించి - జొ. ద. క. వు. 2. మూర్కొనుచు బావ్బంబులు = వెక్కు. 

(పతులు, లీ. యొడలను = చొ; యొడలుల - కొన్ని (పతులు, 4, యర్ణంబు 

లును నీవయన్న - ఇ, ఏ; యర్ధముల్ నీపసుమ్మున్న - ళ,.=మ, కొన్ని (పతులు. 
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కడెప్పగా సంసారతీరంబు సేశెద మని తలంచెదము సుమ్మన్న యన్న 

కన్నులు లేని మాీకన్నులు( గాళులు నీవ "కదన్న మానిఖలవంళ 

ఆ. మును సముద్దరించు కిమూపు నీయదియ క, దన్న యనుచు నిట్లు లగ్గలంపు( 

(బేమ ననుదినంబు( 9 -చేముడింతురు వృద్దు, లక్ష టకట 10 యేమి యైరొ నేడు. 

౨88, ఆ. అడవి శేగుడెంచి యడరంగ ఫలమూల,తతులు గొనుచు నేను దడయ కపుడ 

షోవగాన నై తి దై వోపహతి 2నింత, చిక్కుపడితి నేమి సేయువా(డ. 

284. క. నాయున్న చో శుజుంగక, "'యాయా(శమజవాసు లైన యందటి నతిదుః 

ఖాయత్తుం డగుచు నడుగును, మాయయ్య దలంకి మాటిమాటికి 2నింకన్ + 

౨65. క. నావా ర్ర వినక యింతకు, నావృద్ధులు భిన్నహృదయు లై (పాణంబుల్ 

పోవిడుతురు *గా కచటికి, బోవం బని గలదె యేను. బుచ్చెద నసువుల్. 

_: నత్తావంతుండు నొబి(తితోఢ మరలి తన యా(శ్రమందునవ వచ్చుజి := 

సం, $ీ=ఎ 281 87 

266. వ, అని బహు పకారంబులం కైలవించి కన్నీరు నించిన నక్కాంత దుఃఖా 

(కాంత యగుచు నతని నాశ్వాసించి నవమృణా ళమృదులంబు లగు భుజం 

బులం శాంగిలించి యెగయ నెత్తిన మె త్తని లేచి యతండు ధూళిధూసరితం 

లై న శరీరంలు కిదుడిచికొని గమనంబున కుత్సహించిన. 

ర్. డేవగా - వా; చెప్పగా = పెక్కు [పతులు. 6. కన్నులుగాళ్ళును నీవగదన్న = 

ల; కన్నయ్యుగాల (ళ్ళ, యునీవకదన్న = కొన్ని (పతులు. 7. నుమన్న - ఈ. 

ఐ. త; సుమ్మన్న = శ. ప. 8. వెంపు - ద; [పోవు-ఊ. 9. | బేముడింపుదు 

రట్టి వృద్దు లకట యేమి విధమువడిరో = ఈ. ఎ. ఐ. త. శ. ష, 10. యొట్టుల్తైెగ్ 

చేడు = కొన్ని (పతులు, 
: 

968. 1. పోవ నోవనై తిఘ.ట. వా. వీ; పోవ గాననై తి= పెళ్టు (ప
తులు, 2. జేసి=ఇ.ఏ.ల.స. 

వీరికీ. 1. యీ యాశమవాసుళైన యిందర - కొన్ని వతులు, 1 నన్నున్ =రు. 

ట. వా; నింకన్ = పెక్కు [వకులు. 

1. ఇయెం (యం) తయు=అ. ఇ. వచ.ద. 2, నాక చటికి = పెక్కు. [పశులు. 

1. ఐలవరించి = వా; బిలవించి = పెక్కు (పతులు. ళీ. నిలిచి - చా. కొన్ని |ప్రతులు; 

లేచి.బీ. శ. వ. కొన్ని (పతులు. ఏ. దౌెడిసీకొని= వొ; దుడి చికొని= పెక్కు. (వతులు.
 వ 
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267. క, ఫలథారము దుర్భర మని, వెలంది "యచట నొక్కావృత విటపంబున ని 

ముల 2ిXరడియ దగిలిచి యు, జ్ఞ లపరళువు6 గొనుచు 

మృదులనం| భమలీలన్ 

268. వ. జీవిశేశ్వరు వామబాహువు నిజవామభుజంబుపయి. నిడికొని దతి( 

హా స్తంబున నతని (గుచ్చి గాంగినించి మందగమనంబున నావ 

'దేళంబునకు మగుడె నంత నక్కడ, 

269. ఉ. కన్నులు!వచ్చి *యెల్లైడలు: గన్గొని వృద్ధనరేం దుం డాళ్మకుం 

కన్నులు. బోలెన్నైన తన గాదిలి పుత్రుడు గాననంబులో 
నెన్న(డు లేని యింత తడ వేటికి జిక్కె.నొ యంచు నా ర్తితో 

గన్నులు లేని కీయట్టశండు. గానక యేడ్చె సలీసమేనుం డై, 

౯/0, తరలము. 
"కొడుకు నిందును నందు రోయుచు గోరి [పీమభగంబునం 

గొడుకు సర్గుణికోటి యెల్లను గోటిభంగుల సోలి ను 

గడన "స నీయుచు సత్యవంతునిం గానే మునులార యే 

యడవిలో సల నంచు వో నుత యంచు భఖ ఛై_ర్యము డించుచున్. 

987. 1. యునిచె నచట నొళ్ట వృకంబున నిమ్హుల-ఓి. 8 గరిడియ-9.ఓ.ఘ.వీ.ళో,వ సూ, 

260, 1. నంత కుమున్న యక్కడ _ వా. కొన్ని (పతులు; నంత నక్కడ = వెక్కు (పతులు. 

269. 1. విచ్చి ఇ. ఎ. ఏ. ఒ ఘమ, కి, నల్లడలు -ఇ. ఏ. శీ. గన్నును = ఈ. 
ఎ. ఇ చ. రు. ద, తే, 4. వడ యేటిగి ఈత త్ ha, ఓ. ఓ, భత, గ ఘ, చే, 

5. యట్లొ కండు వా. కొన్ని (పతులు; యట్లత(డు = ఉ, ఓ వీ. శమ 
7 qm 

270, 1. ఈ వద్యమున కు మందు. ఛు. న. |వతులలో నీ (గింది పద్య మధికముగా కలదు. 

. యెందులకేగి తన్న తరశేకణ నీనకితోడ రావు మ 

మ్మిందుల నీగతిన్విడిచి యేగగ బాడియ వ్యుత యింక నే 
కందువ నున్న వాడవని కానగ 'నేర్తు వనంబులళలోన మా 

కొందనుచంద నాగరునుగంది కద ౦ బకదంబిలోలళన్ . 

ఈ పద్యమే చప్రతిలో 2/0 వద్యము శర్వాత కలదు. 9. కోటుళెల్లను = ట. వా. 
వీ. శ. మ. సూ; కోటియెల్లను _ వెక్కు (పతులు. _ శీ. మక్కువన్గడన = జా; 
నోలి నుగ్గడన ౬ పెక్కు (పతులు. 



2/1. 

272, 

978. 

వ, ఉన్న౦త6 దచా,కమచవాసు లైన మును లంద 

వ. మజీయు నొక గ్రావర ము భవదీయనయనో స్మేష తార bres వే న్ా ళల చక్క 

నయనలాభంబునకు విస యం బందుచు 

సించుచుండిరి తదనంతరంబ యొక ముహవూ ర్లంబునకు పామి ఇక 

చి తాక్వుండు సనుచెంచిన చావృద్ధవంవ కంవతు 

గౌంగిలించుకొని మూర్చా। [ఘా 

రప్పు డా రాజర్తి ముఖ్యుండు పు ఏత్తునిం మ్ 

మసలి తని యడిగిన నతండు చాను జని పండ్లు గ్ 

నంబు సేయునెడం *దలయేరకు గడి? నిలు 

దన్నొక పురుషుండు గలలొ్న న్నిగహించుటయు 

మామకి ట్లనియె. 

= 

నడప్కి కతి. నగదు చిత డు సుష జై యున్న డా tte వశ న 
జల క్యు 

వచ్చి యివ్విళున్ డో శవము: గొని పోవంగ వెనుకన చని యేను 

A, త్ో య “ల 

వరద్వయంబున మీకు వై 6హృ ఎతరాజ్యనం వొ జ 

బు తశతలబియు నగు నని చెపిన నయ్యిద్దజు! 
యో © జ ఫీద 

శిశిరవ్భాదయు లై కోడలి కి ట్లనిరి, 

2171. 

272 

278. 

1. నతనికి చాశ్వానం బొన రించుచు = కొన్ని [వతు 

ఏ, దలయొరవు = ఊ. జ, శీ వోర్వక వ. 

టయు . ఇ. వ. 

1. బరమావంద కందళిత వాదయు లై 

రు. త; బరమోన ఇద కీకల రకు. ఒక.ల కొన్ని [వ 
t+ కః. 4 



611 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
సీ 

274, కొ, అపశ్చము[ నమగ్నం, స Ea సశ వాడు స ద నయము "సి ంపైనలగం 

దేవ యయి కొడవం 8 నెట్టిలి, సీపుణ్యచరి తి గీర్తనీయము ద గ్, 

275. న, అనీ యఖినంధించి రమ్వు డ య్యు౧దువధ ను మునివరు లందు (బళ ౦సా 

వచనంబుల నుపఅలించి వాగుల దీనించి నిం? 'ఎపొంబులకుం జని రంతం 

గతివయటనంబుఖకు, 

876. సీ. ఆసాళ్వేఘయావిఘనా వము తులు మూలఅభృత్యులు. ెరులుం బృథివింగలుగు 
ల క, న wen} న 

॥ ote జు జ తన i ha వ్ / Swf ల త Den mn ఖీ 

ER OC నుండి సం (29 నాతని శే పినయస ముగు అగుయ 

ల్ ॥ 
నవనీళ uw ta vo (yo |. (1 Me NY] WET OIE గ ఇంగ వస! mir ue 

oo A 

నహోచు త్తే మృ MoH సగ OT గాచి Se సంగ నడు నిన్ను 
wr fH 

wi, అకటరాల gM nar fy) NEON, mu Memes pe FCS 

ని 1 సిదువివయ క సము గ్ ID Mun Ah. al Him మంకో, 
| 

977, క్ల | పాకటనపోబలంబున, wen Em Mr న్స్ నంలో SH Oy WaT 

తోకేళ చూడం గంటిమి, మాగిన సన్నులు చల్లి నం మూ? ఇ గ్యమునన్ 

278. వ. అనినం (బహ్బృస్ట'హ్యృాచయుం నె ధ్యుమ త్ఫోన కండు “నం తద్నాళమ 
ఓట గా 

వాసు లయిన మునుల * నావం (తంంబు. సని ఫొడుకుం 'దానును గజారూఢు' 

తె శ హుళ చతురంగ సీ నాఫంకులగమగనంబునం బురంబునకు; జని సకల 

మహీం జరంబును గై కొని చితాళ్వునకుం క బథితయా వరా జరప స్థం 

భోసంగి పర మెళ్యరంధురుంం డర ని ఆజంగున, 
thre Ww pa ఖు గ ఈజీ 

74. 1. పోవడు (పోనక్చు ఎగ ఈ ఊం ఎ వ బి ఓం రబ త 2 రని ఒడ, 
నేపాలి 

ఓం గిన "బప యమము ఎ పెం ఘమ, చ శవ గ. HOS ౨ వొ. క్ి (వశులు; 
WF a 

బెకును = కొన్ని | పతులు; RA ఎ ఆ, లం ఓ ది, 
on 

278. 1 భూసజతియా న ఎ బా కొన్ని | సన WG WORE స్ట జః గ్ గ (పతులు, 
ce 

| 

whi 

వి, మి WA సరం GE, whe fe Se EH న్య ౩ /వనమునఎ వొ, కల్న[వ పతులు. 

| 

వ్), 1. మానవత అఆ ఈ ఎవ వు చ ఏ దకణంరది = వొ ప [వతులు. 
CI 

WH CO ఎ Wy Ye నో స hr nih చు ఎ (*) శ గ, fy, స తీ మతుడ్రై 
| 

బివముళ = ఓ. పం సీ, సశులందు గస మి శేలిన (పశులందిది లేదు, గ్, [ప1టిత .- 
hw ' గ సఖి 

ళ్ ma alg Wr RD అ వె, 
| (1 ud 



' ఇర ముట్ ఖ్ 
279, క తనముగదని lL తమామల, జనో TC Dok దన్ను 

ఘనముగ సముద్దరించెను, జనవక 

280. తే. ఆ వతి వత యట్లు యీయాజ్ఞ వేళ్లి వరవ మ 

a 

మును 

3! క అని చెపి షా ar Coke ననముఖ | క అరే రల 
సెడ్ జ ముందు? 

a eS + my 
మ... జల్ల గ్ ॥ | కమమ” EV న జ్ వాటి 

ము 

Won 
| 
సల 

ఉద్ధా వో mf wel) జ rr / hm /. జ్ కనుల జ my pny as | య my PT hy గ. ig ఎగ దూరు వలు (బావాడు oat మిత్ om * ఎచ్చట న Fe 
ఖ్ 

సట had hee ie క్ల ఫీ pens జ్! 

£52, వ, గై ళీ ed ps "బన్ a భే fa క్ ళా 
వాలీ 1 / ' 

లము యుండదు వె కంపాయనకుతో 
ను 

జ జా జ శ WL | ong eet ప్రక వచకుండలంబు. శవ్విధంబున “రవషాకంచెం తపహ్మ్నువే 
or 

‘1 లికి పీ వనము మున నహపాండుతన ౫ 

స్టో కి, ni mg el "అటే స అకు స జోల jt న ట్లో 
రు వలా న్ స జిం we Wher శ. గ్? య a నో న 1 గీ అములు 

జలజా పు;డొకనా నాందుకి వె వెలయ రాదేయున కద మొల్ల " 
శలాక 

279, 1. నత్తమామను ఎ పెక్కు; (వతుళు, ప్ wees ఖాని 

సక లంబనుదా = ఉ&ఓ. గ, రు. వీ శమ rot ఎమ. TAD సు 

a (| | ఇ mi జల కా, / | | |. ఖః ॥ Ty WY, lh, 
వం, hs కై అొంణకీల Howe wer శ్, the tn 4. ఖ్ ఖు wh ho ఖ్" త్ వ ల్య్య “we Cae wy న్ pa om i, 

కలాాణచకిడనం = అః ధరం కనిరతసర = అ od f, ఉమా స్లో” 

రించు = ఆ. చెబు త, ఓ మవాద్యాగ ఈ వంత, ie! 

లే | న్నా య హం. 0 యం. W 231, ౫ = షా వలు ఆ సంత "మతులు ల సు 
hoes 

2 జి అ ast ape 
వి], 1, చేలయవపవారించెం = వాం నపవాశిం దెం ఎ ఏకు సతులు (on 

] ] ™ ee” గ్ | |" / ౯ గా . | జో చే న్ “స్య జ. 

పనన బం చెడు వరురముల అ చం బు త పు వమోమున నవఫా 
క! m 
Ww Cw 

[a 

4 త శ 



284. 

285. 

286. 

en, 

వ 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

లోకనుశతుండు (బావ్మణా కార మొప్పంగ, నతనియున్న *యెడకు 

నరుగు'దెంచి 

'యేగశంబ యున్న యాళ రుతోడ న ఫీష్టథ భంగి దోంప నిట్లు లనియె, 
on గ్ 

ఓకగ్ట సుజనవినుతేగు, Io 'ల్చ థవ్న తగ్గ క్ యము కార్య్గం 
a 

జీకతమ చెప్ప నచ్చితి. [చాక ముగ నినుము నాదువలటురులు 2 పీలిళా, 

3 "రడవవథతపా బలి య బాగాన ముండు. భవరీనుంబు. అయిన కొవచకుండ 

లంబులు వొరియింసం గో నీవు గ్రా పై [(సయుండ వనియును చ్రావాణు 

అడిగిన సెయ్యది రసేగను నం, శని నీయ. ఫొసంగుదు వనియును సెలుంగుం 

గాస్ గవట [బావా సుం లై నచ్చ గుం గల వోందు నను ను గవచ 

కుండలంబు ఏలీ వలవదు రత్న శాంచనో (వము ఖం అయన స'చాగ్గంబులు 

నూపియుం౦ (వ్యా! రీచియయు మటియు సె వషధంబున నయినం గడిపి పుచ్చ 

వలయు నట్లు గాక పని నతని కిచ్చి ఇని మృత్యువళంబునం బొంద(గల 
(7) 

వాడను, 

అమృశమయంబు నుప్వ నుగుణాకర యిమ్మహనీయవస్తు పన్తుయు 

సగము నివి యుండు'నేనిం |దిశగంబులయందు నేగశ (తులో 

కమునకు నీవు వధ్యుఃడవు గావు నిరంశరసొఖ్యసాందమో' 

దమున * వెలుంగు చే నిది హితంబుగం 'శెవ్పితి మోసపోకుమీ. 

284. 

205. 

286, 

WEA * ట్ల 

ఓ, కడకు _ పొ, కొన్ని (వతులు; యెడకు = కొన్ని (పతులు, 

1. MEd భవదీప్సితార్జ మై = ఇ, ఏ, ఓ, లీ. వరులన్ వా. విక్కు (వతులు; 

(పీలిన్ wo, ఆఅ టు 

1. లవవొారింప = కొన్ని (వతులు, వీ సేయవనియును - వా. "పెక్కు (పతులు; 

చీయకొనంగుదుకని యు నీ శ, మ, లీ. లియ్యవలవదు = ఈ, ఐ. త, 4 వనిళా 

[ప్రముఖంబు - వా. కొన్ని (పతులు, "పెక్కు [వతులలో వనిజా లేదు. గ్, చీయు 

'నెవ్వధంబున - వా. కొన్ని (పతులు) చియు మరియు నెవ్విధంబున = కొన్ని 

(పతులు. 

1. గ మివియ = వా; గ్మము నివి = "పెక్కు (పతులు. 2, సొందదమో - ఆ, ఇ. 

ఎ, ఏ, ఐ. రు. త. శ. షమ; సంప్రమో = వా. కొన్ని (ప్రతులు. శి. వెలింగదీవు 

విహిశంబుగ ఎ ఆ. ఈ, ఐ. త. వీ. శ. వమ; వెలుగు దీవిది = వొ. 



23 /. 

258. 

289. 

290. 

291. 

292. 

ఆరణ్యవర్వమా __ స_ప్పమాశ్వానము 

డ్ 
క్షే నే వ్నయ 

మ 

an 

బున వచ్చిన చేల్చవు నీ, వనమా యెవ్వడవు వాకు నాని యీవే 

శ సమురలోకవందిత మదిం గవచంబును గుండలంబులున్ . 

క, జగముల నెల్లను నిండిన, పొగడ్త గడుకే వెలితి 

2 ౫వే జన్మ వశ మటు. శేదిగ విడువంగ చే: 

శి ఆజం గనం కీ 
న్ని హన 

ఫీ, దడియ వ త్త ము ని విండించు అ మ 

దుం = వీ. శ, ము క కీ న్నతీయై - ఈ 



295, 

206. 

ఉప, 

యం 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
Waa 

కీర్త విడువ జాలం గీ రీతో మెంంగంగం జావు నచ్చ సని జత్తుం గాని 
penny) 

MA క జ ల్లో జ స w ॥ రసో అనే జుం Fm గ్గ జగములోన నెల్లి సడిక ౦ టెం బావు మె, లనంగ6 బరగు మాట యసమ వినవె, 

కీ రియ యిచ్చు. బుణ్యగతిం గీర్తియ తగ్లింయేంజో లె (బోచూస 
అటి ల ah ఆ cr) 

త్రీ రయ యాయుసుఖా సిరియు. గీ ర్న విహీనుంగ చూ శనంబు దు 

2కి. రను నె లోచేటులును గిట్టి హరించు ననంజి తొల్లి శ 
wild Cr Wn) tr) 

కా రీవారుండు 'నాలబరగు నంబుజనూగి జగగితంబుగస్. 
అంక nA 

ఏ 

"వి పులు గడు నర్జి వేండినం జగరిమిలోం కబెశ్చెంబు "సీయక యిచ్చు టొకటి 
బలితంపు బగతుర6 బరిమార్చు టొ స్ టిెేదండి యె యని జచ్చు టొండఉ నొకటి 

శరణాగతుని సెట్టోళ్మతువు నైనను శీగరుణించి చంపక గాచు టొకటి 
ఇామినీద్వజవృద్దబాలాతురుల కన యాపద ఇెచ్చెరం బూపు టొకటి 

"యనంగ నివి వతంబు లై చెల్లు నాకు నిం, దొకటి దప్ప నేని శీవికలకీర్తి 
నగుదు6 గాన కనిత్తు 10నఖలమ్మ వెలుగ నా, ఖండలునరు: గవ చరుండలములు, 

వ, అనీన! గర్జునకు సూర్యుం డీ ట్లని యె. 

౨0, క, కడు 1నెయ్యురు హితముగం జె,"ప్పెడు పలుకులు వినవు వరము బేలవు నీ వె 
క్ర Am 2 క్కడ బుద్దితెరువు లెక్కుడ, *చెడక వినుము నీకు దెలియం౭ * తె ప్పెదః గర్భా. 

297. 

1. తత్కీర్తియ ఈ. ఐత. లి, ష్కీర్తుల నెల్ల = ల; పీ ర్లీని ఎ ఈ, ఐ. త. 

శి. భూతములు ఆ. అ. ఈ. ఎ, ఐ. త, 4. పొరుండనా = కొన్ని (పతులు, 

1. విపుండుగడు వేడ్కవేడిన - ఉ, శ, వమ; న్మివుండు = ల. 8. గడిమితో = వా. 
కొన్ని (వతులు; గలిమిలో _ కొన్ని (పతులు. శీ, భొచ్చము = ఒ. చ. 4, సమ 
రంబులోవల జచ్చుటొకటి = అ. ఆ. ఇ. ఈ, ఎ. ఏ, ఐ, త. శ. న, (పానయతి 

నియమభథంగము. క, శ[తునినై నను = వా. కొన్ని [సతులు శతువునైై నను ల 

ఉ. ఒ గు చ, ఈ, గరుణగయ్యమున రజీందుటొకటి = ఆ. ఊ. గ.భు, ద, 

యతిభంగము; గరుణః గయ్యంబునం గాచుటొకటి = ఉ. జె. వీ ళ. ష గరు 
ఢించి రయమున గాచుటొకటి యు. 7. యన యివి = వా, కొన్ని (వతులు; 

యనగ నివి = ఇ. ఘ. చ, రి. వికటకీర్తి. జొ. దూడ. ౪. యిత్తు = వా కొన్ని 
[పళులు; నిత్తు - ఈ. వీమ 10 నభిలమ్ముు నెబుగ = ఉ. అ, వీ శ. మ; నఖిల 

భావమున = జో, ద; నఖిలభావముల = వా. కొన్ని (ప్రతులు. 

1. నెయ్యుడు - ల; నెయ్యము = కొన్ని (పతులు, £. నీవుబేలవు = అ, అ. ఈ. 
ఎ. ఐ. త. ఓ. మడవకో మునువినుము నాదుమాటలు కర్ణా -ట. 4. జెప్పితి 
గరుణన్ = శ, వ, 
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2053. క. తనకు. దనయులకు: సతులకు, జననీజనకులకు బంధుజనులకుం గీ డం 

దని '3రువున! గీ గ్ర గరిక ౧ జనుంగా భీకండలబును కడు యశం శచ్చ్యేటైకన్ , 

200. ఉ. కావున నీవు ప్రాణములు గావుము కీర్తి యట 

విత మున్న గీర్హి నబో చేరజె కీర్తి క్ప్కునంగ 

జోవిథవంబు నిమ్మడర? జ్ జొప్పడు: | wt 

800. - క. మృతుం డైన నరుడు వెన రంన్మితుం డై డై వేచమంగాక కీశి మేలిమి 

మృత చేవాంబునకు నలం, కృతి: జేసిన యట్లు 
జ 

మతుని కీ 5 కగలంపల, 
a ౨లో 

801. వ. నీవు నాకు నత్యఎతభక్తుండ వగుటంకేపి భ_క్తజనరవణంమి 

ఐగుట ని ట్లన్నియుం జెప్పవలసె మజియు కేవనిర్శితం వై వైన రవాస్య 
అ 

బొక్కటి గలదు చాననపేని నీ 
నది యిప్పు చేను జెప్ప? విడప 

సవాజక వచకుండలమండితుం 

వట్లుంగాక వీనిం గోలుపోయితి వే 

వీరికి. 1. శనకును తనశనయు౭కును జవపీ ఎ ఘం ప గోొనంను = వా. కొన్ని 

గనినజను - కొన్ని పతులు. క. కిందరును = ఊ, 

ఓ. బో, 

lh 4 కీ ™ గ్ర శ 

pn 

౨౩9. 1 వెంచెడు  ఉ. ఓ గ. శ. పం వ మయొకందనతగ కా ఎ చా, 

యనంగ నొక్కే ఎ శు, ఐ టల, సే, నిమ్మషువడ ప 

| on, "ar if గా. . 

| గాక - శమ. శి. యః ల బిదవక్ = చా. కొన్ని (వతులు, తలంపన్ త. క. ష, 

801. 1. గ ర్రవ్యంబుగావున నీకిక్టీ న్నియుం= వా. కొన్ని |వతుల గ క్రవ్యల జగుట నిట్లు 

i wh స ww ny wiles py Ph సం wre) yi 

బడు క జ, ఖీ ళు శ జ ar frig క్క జ అ త స్య ళీ స్య 

జకొవచకుండల = ఉ. చ, 
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802. మ, 

శ్పరచిత్తుండవు గావునం గడంగి నామె 'మక్కువం బద్భినీ 

808. క. 

శ్రీిమదాం ధ మహాభారతము రక శ 

కరుణామూ ర్తివి నీవు సంతతము భక్త శ్రీసమాధానత 

వర మే లానతి యిచ్చి తిం కొకటి దేవా నిన్ను6 (జార్జించెదం 

గరుణళా నా పతికూలీదుర్ల పితవాక్యంబుల్ సహింపం దగున్. 

అన్ఫతమున కెంత 'వెఅతును, విను మంతకునకును నంత వెజవ మునుశ1వహిం 
చిన [వతము విడిచి దుర్గతి, జనం జాలుదు నయ్య నన్ను 6 జనునే మాన్సన్. 

- అర్జునుండు దుర్ణయుం డని చూడ వలవదు నీవును మదీయంబు లగు దివ్యా 
(న్ర్రంబు లెలుంగుదు జామదగ్ను న్రండును [దోణుండును నాకు నొనంగిన 

దివ్యా స్త్ర )౦బు లల్పంబులు గావు గావున నవళ బ్రంబును సమరంబున *నమర 

రాజనందనుం 'దెగటార్పు నోవుదు నీ వింక నొండు దలంపక నాకు ననుజ్ఞ్ఞ 

యి మనిన నొక్కింత విచారించి యా దేవుండు రాధేయున కి ట్లనియె. 

నూడ్యుండు గడ్డనితో నిం(దుచే క శ్రీం గైకొను మని చెన్ను = 

ఎల్లభంగుల నిశ్చయం విదియ యేని, వత్స విను మింక నొక్కటి వాసవునకు+ 

' సవినయముగ. 

కెనిట్ల యినకా, 

808, 

804. 

= 28614 

806. శే, 

గలదు *దారుణంబును నమోమఘుంబు వైన, శక్తి యది నీకు నడుగుము 

శీ06. క. తొలి తొలి బలసూదనుచే(,. జెలువుగ నాదివ్యళ క్రి gl చేకుట గొని కుం 

డలములు గవచంబును మణి, యలఘుః£ీమత్రీ యిమ్ము భద మగు 

802, ” 1. మక్కువం బంది ధీవర-క. జ. దొకటి-అ. ఊ, ఒ. లీ. దుర్గలిశ-వా; దుర్గ పిత-ల. 

1. గ్రహించిన - వా. వీ; వహించిన = చెక్కు (పతులు, 

కే దివ్యాత్త్ర వి నిశేషంబు లెటుంగుదు = వా. కొన్ని (పతులు; ది వ్యా స్త్రంబు లెటుత 
_ గుదు -వీ.ళ. మ. కొన్ని (పతులు. 2. నర్జునుం = ఆ. ఎ. యు. 

"805. 

808. 

| 1. రారుణమును _ జొ. 

.. ఓ చేకొని నీకుండల - ఊ; చేకుర నీకుండల - శ. మ.. 2. మతిని నిమ్ము = ఈ. 
ఊ. త. క, ల. నట్టయినన్ = వా కొన్ని (పతులు; నిక్షైనన్ _ చ. శ. పష, య ea 
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807. ఉ. "వై రులం జంపి చంపి వెస వచ్చుం గరంబున కాజిలోన న 
చ్లారుణశ క్తి వాసవుండు చానన తొల్లి సవా ససంఖ్యలం 

(గూరమరారిసంఘముల గూల్చె మవోభుజ నీకు నెమ్మి నా. 
ఘోరపుసాధనంబు దొరకొన్న 'నవళ్యము గెల్తు *వైరులన్. 

808. వ. అని చెప్పి కమలహితుం డంతర్చితుం డయ్యెం గర్హుండును వానవు రాక 
గెదురు చూచు చుండజె ననిన విని జనమేజయుండు వై ళంపాయనున 

కి ట్రనియె. 
య 

809. మధురాక్కర. 
కలదు చేవగువ్యాం బని కమలచాంధవుఃడు గర్జు (6 

బలికి నని చెప్పి తది యొద్ది బలియు: డా నూతజుండు 

లలితకవచంబు మణికుండలములు నెమ్మెయి( బడసి 

వలయ నివ్విధ మంతయు వివరింపవలయు నాకు, 

810. వ. అనిన వై శంపొయినుం డది యంతయుం జెప్పెద విను మని యి ట్లనియెం 

దొల్లి కుంతిభోజూనింటికి దుర్వానుం డతిథి యె వచ్చి వాని చేత జీసత్కృతుం డై 

నాకు నీయింట6 గొంతకాలంబు నసియింవ నిష్టం బై నది నాయున్నంత 

కాలంబును నీవును సీయను చరులును నిర్వారిజం బగు భక్తి సేయవలయు 

ని ట్లోపుదే యనుటయు నొడంబడి యతండు దనికూంతుం బృథ యను 

కన్యం బిఠిచి యమ్మువోమునిం జూపి. 

807, 1. ఈ పద్యమునకు పూర్వము - ఆ. ఈ. ఐ, త, ద. వీ. శ. ష, స, (ప్రతులలో నీ 

[కింది యధికపాళము కలదు. “ఆమ్మవోసాధనంబు తెఅంగు( జెప్ప నచ్చెరువు దాని 

విశేషంబుం 'జెప్పెద విను మని మజియు నిట్లనియె. ల. వైరులన్ . ఓ. అ. న; 
వర్దునున్ _ బా; పోరులన్ - వా. కొన్ని (పతులు. 

809. 1. వెలసె నివ్విధమింపుగ - వా. కొన్ని (పతులు; వెలయ నివ్విధ మంతయు = 
"పెక్కు. (పతులు. 

810. 1. కడకు = వా. కొన్ని (వతులు; నింటికి-ఉ. ఓ, గ. శ. న. 1. బూజితుండై. = 
వా. కొన్ని (పతులు; నత్మృతుండై - కొన్ని (వతులు. 8. కూతురు = ఆ, ఈ, 

ఊ. ఎ. ఐ. దు. త. 
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11. ఉ. దేవసమానుం డీ ధరణిదేవుండు వేడుక మద్గ్భ్భహాంబునం 

దొ వసియింప:- గోరుటయు' దానికి నేనును నియ్యకొంటి నిం 

దీవరినేత్ర నీవు: గడు ధీరవు కినద్వినయోవచ్తారనం _.. 
భావితవృ.త్త వట్లగుట భక్తి భజింపుము. 'వాహ్మణో త్ర తమున్. 

కి!9. _క..ఇతంేడెత్తజి నెయ్యది స, మృతిం గోరిన నది.ఘటించి *మచ్చీక' నిడి తో. 
2 పీతుం జేయు. మిమ్మవోత్ముని, మతి యలుగక యుండవలయు మానిని 

” 'యెపుడుళా 

813. ఆ, వినుము విపవరులు వెడవెడ గినిసిరే, నియును ధరణి యెల్ల నీలు సేయం 

జాలుదురు తహ పళస్తులు దుర్వార "తేజు లెందు ; ధిక థ్రీరమతులు. 

లీ14, క. భూ చేవపరాభవమునం గాలే వాతాపి దండక ప్రభ్భతులు చుం 

ది చెడిరి భూ'దేవస, మాదరమ.న. గాదె 1 బతికినవి యిజ్జ్ఞగముల్ .. 

శీ15. సీ, పసిబిడ్డ వయ్యును బడంతి నీ వెంతయు గుణవంతురాలవు గురులయందు 
: ఓ బెద్దలయందును బృథిపీసురులయందు. గడుభ క్రి సేయుదు కమలనయన, 

బంధులుC "జెలులు సంబంధిజనంబులు. బురము వారును నంతిపురము “వారు 

బూంబోండి నిను నెమ్మి. బొగడని వారు లే. శేమని వర్శింతు నేను నిన్ను 

తే. యదుకులంబున బుట్టి యత్యంక సౌఖ్య, మమరం ెరి(గితి నాపుత్తి వై 

స ఎ తిలోక 
సుందరము రూపు |పొయంబు సొంపు నిట్టి, నీచరి[తంబు సతులకు 

నెందు గలదు. 

811. lL. నే తగ నియ్యకొంటి - అ, 5. నేత్రి = అ. ఆ. ఇ. ఊ. ఎ. జ, బౌ, ఘమ. చ 
రు. ల, శ, ప. (చేశ = ఇత్యాదిరూవములు తాళప్యత |పతులలో "పెక్కు. చోట్ల 
గలవు. శబ్ద సామ్యమున నేర్పడిన యీ రూపములు తెలుంగులో సాధువులగును). 

8. ధివిన యోవచార- చా. కొన్ని. (పతులు; నద్వినయోపచార - ఈ. ఎ. ఐ. రు. త, 

818. 1. జెతరి నెయ్యిది తన్మతి - ఇ. ఏ. ల; డెయ్యదియె త్తరి-వా; . డెత్తరి నెయ్యది :- 
"పెక్కు (పతులు, శ. మంచిగ - ఆ. ఎ, 

814. t, [బది 5 నఖిల జగంబుల్ = ఇ. ఎ. 

8.5. 1. పేదల = ఈ. ఐ. త... ఇ, నిట్టి దిచ్చరి|తంబు =. వా; నిట్టి నీచరిత్రంబు _ 
పెక్షు బ్రా (పతులు. 
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816. వ. నీగొరవం బంతయు నెణీంగి కాదె వహ్నినమానుం డైన యీ మహాముని 
_నారాధించుటకు నీయందు" భారం బెక్కించెద నీవును *దర్చంబును నహాం 

కారంబును జిదూరంబున నిడి యిప్పుణ్యపురుషుం బరితుష్ట్రుం చేసి కృ తార్గతం 

బొందు మనిన కనక్కన్య యి ట్లనియె. 

8!7. ఉ, కోరుదు నేను విపతతిం గొల్వంగ నెప్పుడు నాత్మలోన నా. 
కోరిన కోర్కె నేడు దలకూడె నశేశ్వర యట్లుం గాక నీ 

(కోరిన యట్టి యవ్విధము గోరి యొనర్చుట నాదు భాగ్యసం . 
ంం భారము గాదె యూఅడుము భారము స్తావయిం బెట్టి నెమ్మదికా, 

తు 

818. వ, అనిన సంతసిల్లి కుంతిభోజుండు దుర్వాసున కక్కాన్నియం జూపి యి ట్లనియి. 

819. క. ఈపిన్నది నాకూంతురు, తాపసజనముఖ్య మిమ్ము. దాం గొలువంగా 
నోపుదు నని పూనెం బసి, పాపిను(డీ కినుక లేక పని గొనవలయున్. 

_వ వంతి దుర్చానునవం బిరిచర్యు సేయుట =.= 

సం. 3. ౨2868. 12 

820. చ. ఎజుంగక తప్పుగా మెలలగా నేనియు చానికి నై (చి నేరుపుల్ 
. గలిపి [పియంబుతో. గెలువు గ కొనగా దగు మీకు బాలురుం 

దెఅవలు వృద్దులుం దమకు6 *డెలము దప్పులు సేసి "రేనియున్ 
(అ ౧౧ 

మజతురు గాని యల్లరు *సమ్మ గళమాన్వితు లైన తాపనుల్. 

8186. lt. గర్వంబును నహంకారంబునుమాని _ వీ శ మ. ౨9౨. నూని. ఉ. ఓ. చ. 

ర. నక్కన్నియ దిండి కని యె-వా, వీ; నక్కన్య యిట్లనియె = కొన్ని (పతులు. 

817... 1. నెతయు - ఈ. ఐ, 

818... 1. అని పలికిన _ వా. వీ. శ; అనిన _ పెక్కు (వతులు. 

819. 1. నిన్ను = ఎ. ఐ.జా.త, శక. నుమీ_ ఊ, గ. ఘ. అ. 

880. 1. వేరువుల్ - ఆ. ఈ-ప.ఐ, బొంత, శ. మ; నేకుముల్ _- వా. కొన్ని (పతులు. 
" ల డెజ్యగ - బా. తెలియక _ అనువళ్ణమున - తెల్వగి? 88. సమశ్వశళమాన్వితు- 

ఈ, ఐ. త. 
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821. వ. అని యప్పగించి యప్పార్థి వేం దుండు మునీం|దునకుC జం|దికాధవళం బై న 

822, 

828, 

. శాధంబునందు శయనాసన।| పము ఖోపక రణంబులు నభిమళాహారసాధనద 

వ్యంబులు నాయితంబులు సేయించి తాను సంతనంబున నూబడి యుండ నంత. 

భావించి నాడునాంటికి వేవిధముల మిగుల భ_క్లివినయంబులతో 
'దేవోపచారముల భూ, దేవో త్తముం గొళ్ళెం గుంతిదేవి నియత యె... 

. అతడును దద్భావ మరయంగ మది గోరి రూపించి యొక మళీ "రేవవత్తు 

నని పోయి *నడుశేయి నర్చి*తో. జనుదెంచు శేయి వచ్చెద నని కేప వచ్చు 
నేపొద్ధు వచ్చిన నింతోయప్పుడ (కొత్తలుగ భత్యుభోజ్యాదు లొగి నమర్శ్చి 

నెయ్యది గోరిన నిచ్చకు రాంబెట్టు నలయదు మది నైన నలుగ చెపుడు 

. ననుదినంబు కీనధిపుం డాత్మ జం బిలిచి త, ద్వ ర్తనంబు లడుగ వన జముఖియు? 
దాను గొలుచు తెలి(గుం దాపసవరుని చం, దమును జెప్పుచుండు 

దం|డి యలర. 

824. వ. అంత నొక్కసంవత్సరంబు పరిపూర్ణ ౦ బయిన. |బీతుం జై దుర్వామండు 

కుంతిం జూచి నీచేసిన యాశాధనంబునకు మెచ్చితి నభిమతంబు అిచ్చాద 
నడుగు మనిన నమ్మానిని గృళాంజలి యె మీరు నావలనం 1 బసన్ను లై తిరి 
దీనికి మాతండియుం *గరం బలరు నింతియ చాలు నొం జేల యనిన నతం 
డశ్లుని నిది యొక్క మంతంబు గై కొనుము దీనం జేసి శియెయ్యేని వేల్పు 
నాహ్వోానంబు సేసెద వవ్వేల్పు సనుదెంచి నీవశంబున నుండు ననిన నొం డన 

వెఅిచి *కుంతియుం [బసాదం బనియె నమ్మునీం దుండు దాని కమ్మం[తంబు 
విధియు _క్షంబుగా నుపరేశించి కని'జేచ్చం జనియె నంత గొంత కాలంబునకు. 

829. 

లలి. 

లట, 

1. భక్తిమిగుల -జౌ.ఘ. వి. వినయమై - ఆ. ఈ. ఎ.ర్ము.త, 

1. యిటపోయి = వా; యొకమరి = చెక్కు (పతులు. £. నడికి శేయర్థితో - 
వా; నడుశేయినర్టి = వెక్కు |పతులు. లి. తోడుతవచ్చు = ఉ. కా, పుతో 
వచ్చు శే వచ్చెద = అ. ఇ. ఈ. ఏ. ఐ. ఓ. గంత. ఓ, యప్పుడ (కొత్తలుగ భత్యు 
భోజ్య్యాదు లొగి నమర్చి _ చెక్కు (ప్రతులు; యప్పుడ భత్యు భోజ్యముల్ [గొత్త 
పొల్పుగ నొనర్చు-చా. వీ. శ. ష, 5. భోజు( డాత్మజం బిల్చి=వా. కొన్ని (ప్రతులు: 

6, నందు గొలుచు చుండు చందంబు చావసి తెరగు తండి యొద్ద చెలుపవుచుండు=డ్, 

1. |పీతులై తీరి = ఆ. ఈ. ఎ. ఐ.రు.డ. త. ల. బి, గడునలరు = అ, ఉ. ట. 
వీ శమ లీ, య య్యేని యొక్క వేల్పు = ల; కొన్ని [వతులు; యెవేల్పు 

 నారాధనంబు=ఈ. ఐ, త. వీ. శ. షమ. 4. కుంతీ యెంతయుం (బసాదం బనియె ౬ 

వీ. శ. వ. 5, కుంతి భోజుని దీవించి నిజేచ్చం - వా. కొన్ని (పతులు. 
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825, మ. మది గారుణ్యమునేసి వి పవరు డీ మంంబు నాకిశ్చె నే 

నిది యేచందమొ చూతు నంచు నొకనా. డిచ్చన్ 'బుతుస్నాత యె 

నుదతీరత్నము పూర్వవైలతటీవై శోభిల్లు "తిగ్మాంశు(ం జూ 

చి కదళత్పద్మము మాడ్కి. నుల్లసిత మై చిత్తంబు *రాగిల్ల (గన్ , 

826. వ. సవాజకుండలకవచాభిరామం జై న తదీయమూర్తివిభవంబున కోటు వడి 

'దేవా భవత్సమానేసుందరుం డగు నందనుం గరుణింసవే యని మనంబునం 
గోరుచు మం|తో చ్బారణంబు 2వేసిన( [బభాకరుండును నిజయోగబలంబున 

మూ_ర్త్యంతరంబు ధరియించి కుంతిపాలికిం జనుదెంచి మధురోస్వరంబున. 

పేల”, కే, అబల నీమం|తబలంబున నరుగుదెంచి, నాడ నీవాడ నై_తి మనః పియంబు 

నీకు నెయ్యది యొనకింతు నిజము చెపుము, యనిన బడంతి యిట్లను( 

గమలా పుతోడ. 

828. శే. కార్య మొక్కటియును లేదు కౌతుకమున, నేను మంతంబు నొడివితి 
సింతమా | త6 

చేసి నీకు నిచ్చటికి విచ్చేయ నేల, దివికి నరుగుము |క్రమ్మటి దేవ నీవు. 

శీలి. వ. అనీన దానికి సూర్యుం డీ ట్లని యె, 

880. ఊఉ. [కమ్మటి పోక తప్పెడినె కామిని యేమని మున్ను నీవు చి 
త్రమ్మునం గోరి తవ్విధము దప్పక యిప్పుడు కబల్కరాదె శే 

జమ్మున మత్సమాను( గవచ చస్ఫుటకుండలమండితాంగు స న 

తృమ్మతు( బుత్తు9) , గోరవె నిజమ్ముగ నావలనం దలోదరి, 
a 

శీలి. 1. కృతనచ్నతయి = వా. కొన్ని (ప్రతులు; బుతుస్నాత యె = ఈ. ఈ, ఊ. ఎ, ఏ. 

ఓ. దొ.గ.ఘ, చ, త తీ|వాంశు = జాంద, కి. దళత్సంకజ భంగి = అ. 

ఉ. వీ ళ. మ ఊఉ, కంలనక్ ' ఉ. ల. స 

826, . 1. రూపనుందరుండగు = ల. కొన్ని పతులు. 2. సేయుచున్న = వా. కొన్నీ 
[వతులు; చేసిన = పెక్కు (పతులు. శ. స్వనంబుర ౬ వా. కొన్ని (పతులు; స్వరం 

బున = కొన్నీ (పతులు. 

828. 1. నీవిచ్చటికిని విచేయనేల _ ఆ, ఇ. ఉ. ఎ. ఏ. ద. వీ. ళ. మ నీవిచ్చటికిని వేం. 
చేయనేల- ఈ. ఒ ఓ. గ.ఘ యు. త. 

శీలి0. 1. బల్కగాదె - ఉ. ఊ, చ. స; చెప్పరారె - కొన్ని (పతులు, 



(శ్రీ మడాం-ధ' మహి భార తఈయు 
పా" 

కావున నిప్పుడు మదీయనమాగమంబున కొడంపిడుము నీకోరిన యట్టి 
_“తనయుండు 1జనియించు నిట్లు ఛే ంకుని'నాడు నిన్నును భవజ్జననీజనకులను 

భస్మ ంబు 'సేయుదు మజీయు నీదైన శీలవృ _త్తంబు లెటుంగక మం|తంబు 

“ గఠ్వంబునం చేసి నీ కుపచేశించిన 'తాపను నీక్షణంబ నిర్ణహింతు నిదె యంబ 

. . రంబుననుండి యిం దాదినుర వరులు నీకతము గన జిక్కువడి యున్న నన్నుం 

జూచి నవ్వుచున్న* వా రిదె నూడుము దివ్యదృష్టి యిచ్చితి ననినం జూచి 

కుంతిభోజనందన డెందంబున నమందలజ్జావివళ యగుచు దినేశ్వరున కిట్లనియె., 

. నను నిచ్చుటకుం: గ రలు, జననియు జనకుండు గాక చనునే నాకు౯ 

వనితా*ధర్మము విడువ(గ, ననఘా యిట్లయిన *వంశవోనియు గారే, 

. మంత్రబల మెజుంగ మదిం గోరి తప్పు నే, సితి మహాత్మ దినిం కెట్ట గాంగ 
 నవధరింప శెట్టులె న నా*బాల్యంబు౧ గరుణ నై (పవలయు( గమలమి త్త. 

అని మణియు ననేక పకారంబుల దివాకరు ననునయించి యొట్లునుం 

(గమ్మణింవ నేరక దనకారణంబునం గులంబునకును గురుజనంబులకును 

నపాయం బగు ననియుం దలపోసి భయంబు మిగుల చెగువ సేసి యశని 

కి ట్రనియె. 

ముదము దలిర్చొ -బంధుజనముల్ గురువర్గము( గూడి రూఢి నొ 

ప్పీదముగ ధర్మ మార్గమున "బజెండిలి సేయ(గం బిమ్మటకా సము 
న్నద*రన కేళిలీలకు6 [గమం బగు గాక కులంబు శీలమున్ 

వదలి వధూజనంబులకు వచ్చునె యిమ్మెయి వేడ్క నల్పంగన్. 

BiB 

శీఏ1. వ. 

882. ఈ 

888. ఆ 

లలి. వ. 

885. చ, 

881. 

882. 

888. 

లిరిక్, 

1. జన్మించు - ఈ. ఎ. భ. యు. త. 9, నిన్నును - అ, ఉ. ఓ. ఘవీ, శ. వ. 
(పతులలో లేదు, లి. వారు వీరిం = వా. కొన్ని (పతులు; వారిదె _- ఈ, ఎ. ఐ. 

రు. త. “ 

le ధర్మువు = వా. కొన్ని | పతులు; ధర్శము - “పెక్కు (పతులు. 2, ధర్మ 

వోనియు _ వా. కొన్ని (పతులు; వంశ వోనియు = "పెక్కు (పతులు, 

ఓ. ధర్త్యంబు - ఆ, ఈ. బఐ. రు. డ.త. అల 

1. బెండ్లి యొనర్చగ జేసి విమ్మటన్మర ఎ ఆ. ద. ల. రతికేళి. గ, చ. ల; రన a 

కేళి లీలకుం [గమం బగు = ఈ. . త. వీ. శ.మ.స; రనశేళ లీల గరిమం బగు=వా. 

కన్ని (పతులు. 

శీ 
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886. క. బంధుమతి నై న నను ని, రృంధము మెయి ధర్మజావహ్యాపథమున నలినీ 

బాంధవ యిటు సేయుటయు న, మంధరభవదీయకీ ర్తి మఠినము గాదే, 

8ిల. చ. జగములయందు ధర్మువును సత్యము 1నీయవి గావె కీదేవ యే 

| తగవులు నీయెజుంగని విధంబులె యిట్టిది నీదు ేబుద్దికిం 

దగ వగునేని మార్పులుకుదాననె యే నగుంగాక నీకు నిం 

వగు తెలం గాచరింపు మట యావల నయ్యెడు నింద *కో ర్చెదళా, 

888. సీ. అనుటయు నద్దేవుం డయ్యిందుముఖి( జూచి తల్లి దండ్రులును చాంధవేజనంబు 

కారు ఏనిన్నీ గికిం గర్తలు విను నీవ యొడయురాలవు *నీకు నుజ్జ్వలాంగి 

కామంబు లెల్లను గామించి పొందుట నయ్యె( గన్యాళబ్ద మట్టుీగాక 

రయాత్మతం[తత్వంబునందు నీశకెగ్గు లే డే నేల నడతు ధ ర్మేతరంబు 

ఆ. మత్సమాగమమున మదిరాతి సదు క, న్య్యా|వతంబు( జెడదు నందనుండు 

నధిక తేజు డుదయ మగు నిన్ను “నొక్కు నిం, దయును బొంద కుండు 
దథ్య మబల. 

౫ యంత నూడ్యూనివరంభునో గర్భ్భందు దాల్శి తోడ్డుం గాంచుటీ = 

సం. 8. 2021 

889. వ. అని యొడం బజిచి నూర్యుండు దత్సమాగమంబునం బీతుం డై చానికి 

గర్భాధానంబు సేసి గగనంబున కరి? నంత బూర్యపతుంబునందు 

చం[దుండునుం బోలె గర్భంబు [గమంబున( బవర్థనంబు నొందుచు నఖి 

886. 1. నిర్భంధముమై సేత ధర్భజావ్యాము నలినీ = ఇ. ఐ. త. శ. ష, 

887. 1. వీయవికావె - డ, ల; నియ్యధదిగా దె = పెక్కు (పతులు; నీయదిగాదె = వొ. 

కొన్ని (పతులు. 2. యెందు నే-చా. కొన్ని పతులు; దేవ యే. వీ. శ. షః 

కొన్ని (పతులు. లీ. భంగికిం = వా. కొన్ని (పతులు; మిద్దికిన్ = వీ. శ. మః 

"పెక్కు (పతులు. 4. కోర్చితిన్ - వెక్కు (పతులు. 

§38, 1. జనులును = వా. కొన్ని (వతులు; జనంబు ౬ వెక్కు [వళులు. బి. నీయీగికి = 

ఈ. ఎ. ఐ. త, వీ. శ. వ. శీ. వినుము యుజ్వలాంగి = ఓ గ.య్సు; గానయు 

జబ్వలాంగి = అ, 4. గాన = వా. పెక్కు ([వతులు; గాక-ఓ. జో, యు. ర్, యా 

మం[తళ్వంబునందు ఒడ. శీ, నీరు = ఈ. ఎ. ఐ, ఓ. త. '. లోకనింద = వొ, 

"పెక్కు (పతులు; నొక్కనింద = వీ. శ. స, 
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వ్యక్తం బయ్యును [బభాకరుని మహిమం'జేసి లోకవిదితంబు గాకుంజె. 

దత కారంబు దాది కూతు రొక్కాతియ యెజుంగు నిట్లు"వ ర్తిల్లుచుం బది 

యగు మాసంబున నొక నాటి ని శానమయంబునం గన్యాంతఃపురంబునందు. 

కొడుకు. గనియె నవాజకుండలకవచాభి, రాము విమలకమల 'కోములాకు 
ఆర్య చ రధ , అలలో దీర్చ బాహుం జారుదృఢథఢ దేహు. దరుణార్క, ేజు. గుంతిభోజరాజపు క్తి. 

. ఇట్లు జనియించిన యర్భకుం జూచి లాకాపవాద 'భయంబునకుం దలరి 

యా కణంబ యొక్క మంజూవలోన 2నబ్బాలకుం బదిలంబుగా నిడి చాని 

నతి దృఢంబుగా( చెప్పం బంధించి నఖియునుం 'దానును గొని పురసమీవ 

గతంబై న యశ్వనదీ|వవావాంబున విడిచి కుంతి యెంతయు సంతావంబున . 

నిట్లని కిరి లాపంబు సేసె. 

కొడుక నిన్ను6 గాంచు కొజంత నోములె కాని, పెంచి గారవించి 
_ వేర్చి నీదు 

(పోపు గుడువం గాంచు పుణ్యంబు దుదిముట్ట, నేల చేయ నై తి నేను గుజ్జ. 

ఛఅయం బున్నమ చందురుం జెనయు నీనె మ్మోమునం కేదియ్యనై_ 

చిటున వ్వొస్పంగం జూడ నీకపులకల్ శచెన్నొంద నిన్ (గుచ్చి య 

క్కూఅ *దీఅం బొరి నక్కునం గరము ీవేడ్కం జేర నీ కిమ్మెయికా. 
ేవరుతం (దోవంగం చేసిన యకట దైవం బెందు. బొత్తు౯ సుతా, 

1 

1 

1 

శ 

1. 

బీ 

॥ వర్టిల్లుచుం = వా, కొన్ని (పతులు; వ ర్హిల్లుచుం = కొన్ని (పతులు. 

. కోమలాంగు ౪. ఎ, ' 2. వకు _ లొ. 

. భయంబునం దలరి = ఇ. ఊ. ఏ. ఒ. చ. ద. 2. నళ్బాలుం.ఒకొన్ని (వతులు. 

న విలపిం-చె ణల చ, 

చందుతో నెనయు = ఆ. ఈ. ఎ. ఐ. రు. త; చందునిం దొరయు = ల. న, 
- రియ్యమె = వా. కొన్ని (పతులు; దియ్యనై. = కొన్ని |ప్రతులు. $. సెల్ళొంద= 

వా. కొన్ని |పతులు; చెన్నొంద = ఆ. ఈ. త. శళ.మ. 4. వోవన్ _- ఆ ఈ. 
ఐ.. రు. త. దశ; తోడంబొరి = ఎ, ఓ.గ.తి. ర, వీళశం = వా. కొన్ని 
(ప్రతులు; వేడ్కం = ఈ. ఐ. త. వీ. ళ. మ. 6. వజదం = వా. కొన్ని (వకులు; 
వటుతం = కొన్ని (వతులు. 
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శకి 844. సీ. పపుణ్యసతికి నీవింక “నందను(డ వై యెక్కడ? బడియెదో యే నెజుంగ 

నేపుణ్యు రాలొకోియెప్పుడు నిను బుళ్సు. గాం గాంచుటకు మేలికలను 
గాంచు 

_ లలిం బాంసుశేళి నల్లన కినడయాడుచు నవ్య క్తమధుర వాక్యామృతంబు 

వీనుల గురియుచు వెడందోకన్నులం బిన్ననవ్వును శుభ లక్షణములు గ్నమర+ 

... , ఆ, దేజరిల్లు నిన్ను గదెఅవ యెవ్వత యొక్షొ, యడర గుచ్చి యురమునందు( జేర్చి 

"వేడ్కమిగుల వేన వేలభంగులం గోొిని,కీయాడి నగుచు ముద్దులాడు గొడుక, 

845. ఉ. లాలితయౌావనోజ్ట ్రలవిలాసములం శీదిఐకించు సుందరా 

భీలవిచేస్ట్రితం బమర భీమమనోభవసింవా శేఖ మె 

వాలవె యింక నీ వెలమి వామవిలోచన లంగ జన్మలీ 

లాలస ఖై విపకులు భయాలను లై ధృతి యేది చూడంగన్. 

46. ఆ. ఎచట నున్న నై న నెల్ల ప్పుడును నిన్ను (6, గన్నులారం జూడగాంచు' గాన 

తనయ నిన్ను. గనిన తపనుండు గడు ధన్యు', డయ్యె 

మందభాగ్య నైతి నేను. 

847. చ. ఇను డఅచేత మాటుపడు “బన్న (డు( గల్లునె నిన్ను నెమ్మి నేం 

గనియెద6౬ గాక యింక నొకళాలమునం దయినం దనూబ నీ 

వినుతశరీరభా వమును వీనుల నన్మణికుండలంబులు౯ా 

ఘనతరవ జవర్మము(౬ |బకాళత నొందక యుండ 'నేర్చునే. 

844. . 1. పేవడియెదో = వా. కొన్ని (సతులు; నందన.(డవై - ఈ, ఐ. ఘ. త, వీ, శ. 

ప. జ. యిప్పుడు - వా, నం. కొన్ని (పతులు; యెప్పుడు = కొన్ని (పతులు. 

లీ, నడపాడుచు - వా. కొన్ని (పతులు; నడయాడుచు _- జొ. వీ. మ. 4. కన్నుల 

బిన్ననవ్వును - ఆ. ఉ. ఐ, ఓ. ఓ. జో. మఘ. చ.ర్చు. దశ. మ; కన్నులు విన్న, = 

వా. కొన్ని (ప్రతులు. 5. మెరయ _ కొన్ని పతులు, క. చెచ్చి యెవ్వత = 
ఆ. ౫. ఈ, ఎ. ఏ. ఇ. త. '. లీలనొల్తి _ ఇ. ఈ. ఐ. త. సర్వ్వయతినియమ 

భంగము; వేడ్కమిగిలి = వా. కొన్ని [పతులు; వేడ్యుమిగుల = కొన్ని (ప్రతులు. 

. రి. యాడియాడి - వా. కొన్ని [పతులు; యాడినగుచు ౬ ఐ, త. వీ,:శ. వ, 

846. 1. విలసించు - ల; దిలకించు - వా. పెక్కు. (పతులు; దిలకింప - వ్రీ:మ. 
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శీ46. చ. 

శ49. వ. 

ల్రి50. సీ 

శై 

విరి! వ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
వ 

దివి భువి నంతరితమున దిక్కుల గాడ్పున నగ్నియందు న 

ర్ల వములయందు ఘోరవిపినంబులయందును నీకు నెప్పుడున్ 

శివ మగు(గాక' దిక్చతులు సిద్ధులు సాధ్యులు రుదు లాళ్వినుల్ 

2భువనము లర్కచం[దులును బుతత్తక నిన్ గృపం గాచుచుం డెడున్. 

అని యేడ్చుచుం గుంతి యచ్చటం దడయ  వెజచి గూఢ పకారంబున 

గన్యాంతఃపురంబునకు వచ్చి యెప్పటియట్ల వ ర్రిల్లుచుండె నట మంజూషయు 

నళ్వ]నదీ వేగంబున6 జర్మణ్వతికిం జని యందుండి యమునాగత మయ్యె నట 
చని భాగీరథింబడి సూతవిషయంబునం జిబంపానగరంబు చేరువ నరుగుచుండె 

నాసమయంబున. 

॥ ధృతరా ష్ట్ర సఖు( ౭ న యతిరథుం డను సూతు( డతివయు. చానును 

నతివిభూతి 

గంగలో జలకేశినంగతుం డై యుండి తుంగతరంగానుష: గవశత. 

జనుదెంచు మంజూష గని కడు వేడుక దనపరిజనములం బనిచి పట్టి 

తెప్పించి ధీయు క్రి యొప్ప నేకతమున నె మై చెఅచి తా నప్పు డందు 

. వినుతపామకవచు.6 గనకకుండలధరు, ననుపవమానతేజు ఘను గుమారు? 

గని మనంబులోన ననయంబు విస్మయం, బొనర (గుచ్చి యె త్తికొని 
ముదమున. 

. తన జీవిశేశ్వరి మైన !రాధం జూచి యి ట్లనియె. 

కిర2, క. అనపత్యుల మగు మనకును, మనపాలిటి వేల్పు నిక్కుమారుని నిచ్చెళా 
వనజాకి వీడు మానువ, జనితుండు గాం డరయ చేవసంభవు(డు సుమీ. 

848. 

849. 

850. 

లి 1, 

ఏ52. 

1. దివియును నంతరితమును దిక్కులు గాడ్చును నగ్నియు న్మవో ర్భవములు శైల 
ఘోరవిపినంబుల యందును. ..అని కొన్ని [పతులు. _&. పవనులు( బుత్త నిన్ను 

గృపం బాయక యెప్పుడు గాచుచుండెడున్ - వా. పెక్కు. (పతులు; భువనము 

లర్క-చం|దులును బుత్తక నిన్ గ్భవం గాంచుచుండెడున్  డ. 

1. నదీ పవావావేగంబున = వా. కొన్ని (ప్రతులు; |ప్రవావహా = సెక్కు. (వతులందు 
లేదు. 2. జంపానగరం - కొన్ని (పతులు. 

1. గని వేడుకలరంగ దన = ఏ. లి. కొని యతండు = ఆ, ఈ. ఎ. ఐ.ర్వు. త. 
1 

1, రాధకుం జూచి = వా. కొన్ని (పతులు; రాధం జూచి = కొన్ని (వతులు. 

1. యితడు _ వా. కొన్ని (పతులు; వీడు = కొన్ని (పతులు, 



లీరీలి. 

లెకక. 

555, 

856, 

ీ57. 

ఆరణ్య పర్వము __ స _ప్పమాశ్వాసము 653 

క, అని చానిచేతి కిచ్చిన, గొని యురమున( నదిమి కొనియె. గొడుకు నతివ య 
వ్వనితకు( "బాలెంతతెణం, గున జన్నులు సే(పి నపుడు గూరిమి 'పేర్మి౯. 

వ. ఇట్లాదంపతులు క పమోదసంపద సొంపార( గుమారుం గొని నిజమందిరంబున 
కరిగి యాత్మీయకులోచితంబు లగు జాతీకర్మసంస్కారం బొనరించి సహజ 
కుండలాలంకృతకర్ణుం డగుటం జేసి కర్టుం డను నామకరణంబు నేసి రంత. 

క, వసువర్మధరుండు గావున, వను!సేనుం డనెడు పేరు వాని కిడిరి పెం 

శఅసంగంలగ భూమరు లాది, త్యసుతుం డీబ్భంగి నూతతనయుం డయ్యె౯ా, 

వ. తద్వ్భ్భృత్తాంతం బంతయుం గుంతి తన యా _ప్పోచారులవలన విని £2థిలీక్ళత 
సంతాప మై యుండె నతిరథుంీడును |గమంబున సంసా ప్రయౌవనుం డైన 
కొడుకుం దోడ్కొని వచ్చి దోణాచార్యుల యొద్ద నస్త్రుశిక సేయం చెశ్టై 
నాసూత సూనుండు మజియు' గృపా చార్యులవలనను జామదగ్ను వలనను 

వివిధ్యాస్త్రలాభంబు నొంది [కమంబున దుర్యోధనుతోడ బద్దసఖ్యుం డై 

యతనికి. [బియంబుసేయం దివిరి దివిజరాజనందనుతో మచ్చరించుచు 
బాండవుల క పియంబు చియుచుండె. 

ఉ. ఆతని య, నృ]పీర్శంము నమంచితకుండల *వ। జవరవి (ఈ) “లీ దపా 
ఖ్యాతియు నాత్మలోం దలచి కౌరవనాయక ధర్మ సూను(డు౯ 

ఫీతమనస్కు-6 డై యతం డభేద్యబలుం డని సంతతంబు ధై 
_ ర్యాతిశయంబు డించి హృ దయవ్యథం బొందుచు నుండె గానలోన్. 

శీరర, 

8656, 

857, 

వా ల Sisal 

బాలింత = ఆ, ఐ. బె. ఘ.ట.ద,ళ. న, 

1, [వమోదం బొప్పారఎఈ. ఐ. లి. కర్మాది సంస్కారంబు లొనరించి=వా. కొన్ని 

(పతులు; కర్ణ సంసారం బొనరించి-కొన్ని (పతులు, ఏ. గావించి రంత = వికు (పతులు. 
"అ "అ 

1. సేనుం డనంగం బేరు వానికి నిడి రింవెసంగఎవా, కొన్ని [పతులు; సేనుం డనెడు 
సరు వాని కిడిరివెంపెనగ = వీ. శ. వ. కొన్ని (పతులు. 

1, చెలుల ఈ. ఐ జొ. ఘ, శ; చారుల ల; చరుల = వా. కొన్ని (వతులు. 

2. విగతనంతాప = ఉగ రు. లి డును నం|పా స్త = వా. కొన్ని (పతులు; 

డును [గమంబున సం|పాప్త = కొన్ని (పతులు, 

1. వీర్యము = ఆ, ఇ ఉ. ఎ, ఏ, ఓ. ఓ. జొ. గ. చ. ఠఈ.డ. ల; విద్యయు = వా 

కొన్ని (పతులు. 2. వజ వర్మ = ఈ. ఐ. త, వీ శ, వమ. న; భర్శవర్శ = వొ. 
కొన్ని (వతులు. + 
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ఏ5ర. వ, అయ్యుధిస్థిరునకు. (బియం చాచరింపం గోరి కర్టు క వచకుండలంబులు 

కొనుటక_  పురందరుం డొక్క. నాండు బాహ్మణరూపంబునం జని 

ఆగ . pe ఈ భ్ ఇ మి మధ్యావ్నా సమయంబున. గర్టుండు సూర రాపా స్తీ సయు చుండి బ్రాహణుల 

ఓేకథీష్టధనంబు లిచ్చుతజి నతనిం గని భిజాం దేహి యనుటయుం గష్టం డతని 

కి ట్రనియె. 

859. చ. అలనవిలానలాలసీరసాన్విత లైన నితంబినీజనుల్ 

వలసిన భూరివిన్ఫుడితవన్తునమ| గము లైన |గామముల్ 

వలసిన నుల్లసన్మణినువర్డ్య పీభూషణగోధనావళుల్ 

వలసిన గోరు మిచ్చిద (ధువంబుగ నావుడు *నాత. డిట్లనున్. 

880. క. విను మిని 'యొయ్యవియయును నాకు నఖీష్టము గావు నీదు కుండలములు నీ 

వినుత కవచంబు నిచ్చినం గొనియెద *ని మ్మోపుదేని గుణరత్ననిధి. 

861. చ.. అనవుడుం గర్జుం డిట్లనియె నక్కట యేను విశిష్టవస్తువుల్ ' 

గొనకొని యిత్తు నాంగ నిటు "గోశెదు నీవు దలంప న|పయో 

జన మగువాని భూమిసురన త్తమ యెంతయు బేల వైతిము 
2 న్నెనయంగ *నిట్టి వెవ్వరును నెవ్వరి వేండిరె యిజ్జ్ఞగంబులన్ . 

862. క. కుండలములు. గవచము న, ట్లుండ(గ ని మృనఘ 'వేండు *మొండు ధనంబుల్ 

నిండింతు నీమనోరథ, మొండేమియు ననకు మింక నూర్చితచరితా. 

858. 1. కు నభీపష్సితంబు లిచ్చు తలిం గని-వా. కొన్ని పతులు; కభీన్టధనంబు లిచ్చు తరి. 

నతనిం - కొన్ని (వతులు. 

859 1. రపాన్చరులైన - ట. 8. వానికిట్టనున్ = గ. 

360. - 1. నద్వినుక _ వా. కొన్ని (పతులు; నీవినుత _ చెక్కు (పతులు. ౨. నీనోవు చేని _ 

వా. కొన్ని |పతులు; నిమ్మోపుదేని = పెక్కు [వతులు.. 

881. 1, గోరుదె నీవు దలంవక [వయో-చా; గోలెదు నీవు దలంప నవయో _ పెక్కు 
పతులు... 2 నిట్టు లెవ్వరును నెయ్యెడ - వా; నిట్టి వెవ్వరును నెమ్మెయి - ల; 

నిట్టి వవ్వరును నెన్నడు = ఇ. ఎ. ఏ. రు; నిట్టి వెవ్వరును నెవ్వరి = ఈ. ఉ. ఐ. 
ఒ. చ, త, 

862. 1. మొలసీన ధనముల్ "వా: కొన్ని (పతులు; మొండు ధన ంబుల్ - వెక్కు (పతులు. 
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868. వ. అనిన నతం జెవ్విధంబున *నొడంబడక కవచకుండలంబులయంద బద్దాభి 

లాషుం డయి పలికిన గర్హుం డత నిం (బార్థించియు బూజించీయు ననేక 

మణీకనకాదిదవ్యంబులు నివేదించియు నెట్లును నొడం బజుపనేరక 

కయి ట్రనియె. 

శీ64. తే, సహాజములు నాకు నిక్కవచంబు. గుండ, లములు నివిలేక యున్ననే 
1 సమరభఖభూమిం 

గడిందిళ తులచేత కంగంబు వచ్చుం గాన యీజాల నయ్యెద వీని నేను. 

885. క. నానాజనపదబహుళము, నానాధనీీయుతము నైన నారాజ్యము స 

2మ్మానంబున నిచ్చెదం గొన, వే నను గారింప కింక వి! పవ శేణ్యా. 

866. వ. కేఅనియును నతనియందు సుముఖత్వంబు *గానక కానీనుండు దరవా 

సితాననుం డగుచు. గృతకభూనురు నుపలతీంచి యి ట్లనియె. 

867. చ.. ఎణి(గితి నిన్ను నేను విబుధేం[దుండ వీవు జగ త్ర, యంబు జ 

చ్చఅ భవదీయరతణమునంద వెలుంగుచు నుండు నట్టి ని 

న్ను అవుగ నేను వేండుకొన కియుకు 6డంగాక మొటణీంగి నన్ను న 

క్కటి పడి నీవు వేండు టిది కర్టమె నిర్జితదై త్య చెప్పుమా, 

888. 1. మగుడక ఘు ల; మగుడం దిగక = ఆ, ఇ. ఎ. చ, జా, గ. మఘ. చ. రు, ద, 

2. యు బుజ్జగించి = వా. ఇది పెక్కు [పతులలోలేదు. 8. కనశాది వన్తువులు = 

వీ శ, వ. 4. యిట్లనియె = పెక్కు (పతులు; యతని కిటనియె ఎ వా. 
య ల్ 

864. 1. నూవె నాకు నీమహితకవ చకుండలంబులు నివి లేక యుండెనేని.ఆ, ఇ. ఈ, ఎ. 

ఏ. ఐ. త. ద. శ. ౨. భంగంబు వచ్చు. పెక్కు (పతులు; భంగందు వడుదు = వా. 

865. 1. నంయుతంబు నా= వా; కొన్ని [సతులు యుతము నైన = కొన్ని (పతులు. 

ల్సి న్మానంబు = పెక్కు (పతులు. 

886. 1. అని యతనియందు . చ.ల. ౨, వడయ జాలక ఇ. ఈ. ఎ. ఏ, ఐ. త, ల, 

867. 1. నిన్ను నేను = కొన్ని |పతులు; నేను నిన్ను - చా. కొన్ని పతులు. 2. చెచ్చె 

భవదీయ రతణము జెంది = అ.ఘ చ.ల. ' గీ. నుత్తుడగాక = తి; నొప్పవు 
గాక = లా, 
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లో 

868. శె, అనీన నిందు! డిట్లనియె మీయయ్య పద్మ 

హితు(డు మున్నింత! యును జెప్పె నిష్ట మెసంగ 

2న నెటింగితి నీ వింక6 గడప నేల 

+ యనఘ మాబో.టులకు. (బియమైన పనికి. 

869. వ. అనిన రాధేయుండు దేవా యట్టయిన నిఖలశ(తుఘాతిని మైన సనీయమోఘ 

శక్తి నాకుం గృపసేసి కవచకుండలంబులు గొను మనినం జాకశాసనుం డి 
టనియె. 
మో 

870. ఉ. ఇచ్చెద ళజ్తి నీకు విను మేర్చుడ నాజీ మదియశ తులం 

[(గచ్చణజం జంపి చంపి యది (గమ్మల చేతికి వచ్చుచుండు నీ 

కిచ్చుట యట్లుగాదు భువి చెందును దుర్ణయుం డై న నీరిపుం 
కి కెశ్ళ్చెరం దున్ముినొక్కరుని కచేకుణ నన్ను భజించు. *గమ్మజికా. 

871. వ. ఇట్టిది సనమయంబుగా6 కేబర్మిగహింపు మనిన. గర్జుండు నాకుం గల వళ 

తుండును నొక్కరుండ వాని వధియించుటయ మదియమనోరథం. 

బనుటయు( బురందరుండు *దరవాసితవదనుం డై. 

872. ఉ. నీయభిలాష మేను మది నిక్క మెలుంగుదు ను గశార్యతే 

జో యుతు( బార్జు నోరు నని చూచెదు నీకది యేల తీరు రా 

ధేయ దయావిధేయుండు విధేయజగ త్త త యు డవ్యయుండు నా 

రాయణు( డమ్మ హోత్మునకు రతుకు( జింక వాండు సాధ్యుండే. 

868. 1. సెప్పి నీకష్టమెనగ - నా. కొన్ని (పతులు; యును కెప్పె నిష్టమెనగ _ చెక్కు 
(పతులు. లీ చాన నెరిగితి నీవిక దడయనేల = ఆ. రీ. గడవనేల వ. 

870. 1. చంపి చంపి - పెక్కు (ప్రతులు; చంపి చింపి = వా, కొన్ని (పతులు, 2, నొక్క 
రుని జేకొని _ ఉ. వీ వ. శి. జేకొని, గైకొని = అని పాఠములు. 4. విమ్మ 
'టన్ = ఆ. ఉ. ఊ ఓ. ఓ. బౌ, గ. చ, 

871. 1. బతిగ్రహింపు మని = ఉ. ఊ. ఊ, బఒ. ఓ. జె, గ, చ. 2. పగతుండును నొక్క 

రుండ - ఆ. ఇ. ఊ. ఎ. ఏ. ఒ; వగతుం డొక్కరుండ _ వా. కొన్ని పతులు. 

ళ్ దరస్నిత, మందస్మిత = అని కొన్ని (పతులు. 

872. 1 . నుగ శార్యుందేజో = చా. కొన్ని [వతులు; ను[గశౌర్యశేటో - = పెక్కు (వతులు. 
2. నీకటులేల తీరు - చెక్కు. (పతులు; నీ కిటులేలతీరు - ఉ. చం. 
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878. వ, అనినం దపనందనుం డది యట్లుండె *సవాజం జై న కవచం బొలిచి యిచ్చిన 

874. చ, 

మదీయచదేవాంబు వికృతంబగు నిదియేమని “యవధరింశెదవనిన నిం|దుండు 

నీశకరీరంబు భవజ్జ్ఞనకుం డైన యరుణకిరణువర్జం బెట్టి దట్టి రీప్రిం జెలు 

వొందు నని పలికి వానికి నమోఘశళ క్రి యొసంగి దీని నావత్కాలంబునం 
దక్క బెజయప్పుడు (పయోగించిన నీ కపాయం బగు నని చెప్పె దదనంత 

రంబ యవ్వీరుండు *ఉళవచకుండలంబులం బుచ్చి యతని కిచ్చి. 

అలఘుని శాతశ(స్త్రమున నంగముోలెల్లను నిర్వికారు. డ్రై 

'యొలువం కీదొడంగినట్టియెడ హో యని కిన్నర యత సిద్ద సా 

ధ్యులు దివినుండి యార్యుచును దూర్యరవంబు 'సెలంగ శీనద్భుతం 
బెలయ(గ( బుష్పవృష్టీం గురియించిరి *కర్టునివైై 6 |బియంబునన్ 

లీ75. వ, ఇట్లు నూత పుత్తు ని వికృతగ్యాతుం "జేసి వానవుండు (వ మోదవికాన 

876. క, 

భాసితుం డగుచు నిజలోకంబున కరిగం దద్వ్భృత్ర్తాంతం బంతయు విని 

కాంతయు లత్యంతసంతోషంబునం బొదలిర గాంధా రేయులు దుఃఖవిచారిత 

హృదయు లై రని యిట్లు క వచకుండలాభివారణంబు సవి_స్తరంబుగా+ 

జెప్పిన విని జన మేజయుండు వై శంపాయనున కి ట్లనియె. 

అనయము దున్తర మగు న, వ్వనవానము ని_స్తరించి చ్వాదశవర్ష ౦ 
బున కడపట చేమివిధం, బొనరించిరి మత్సితామహులు మునినాథా. 

878. 1, నాకు నవాజం బైన = వా. కొన్ని (పతులు; సవాజం బగు = కొన్ని [వతులు, 

2, వివరించి తనిన  డ; యను[గగహించి తనిన - భ. శీ. వానికి = కొన్ని [వతు 

లలో లేదు. శ. కవచ = కొన్ని [వతులలో లేదు. కాని మూలమున కర్గు(డు కవచ 

కుండలములు రెండును ఇచ్చినశ్లే కలదు. తతళ్ళి త్వా కవచమ్ దివ్య మంగాత్ తర్హై 

874. 

876. 

వార్ద9ం [పదచెౌ వాసవాయ, త థోత్క్బృత్య [పదచా కుండలే తే కర్తాత్తస్మా 

త్మర్భణా లేన కర్ణః, చితశాలా పతి. వనపర్వ. పుట. 468, 

1. లన్నియు ౬ వా. కొన్ని (పతులు; లెల్లను -ఊ, ఓ, గ. శవ. 2. రొడం7గెం 

కొన్ని పతులు. కి బూవుసో నలుగురియించి రా తపననందనుమీద నుతించి 

జ్! ఓ! స వూ 

చెక్కు. (వతులు, 

1. కుండలాపవారణంబు = వా. కొన్ని (పతులు; కవచకుండలాఖివారణంబుఎకోొన్ని 

(పతులు. 
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లీ77. వ, 

878. క, 

ల్రీ79. క. 

880. చ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

అనీన నమ్మహివతికి నమ్మహీదేవుం డి డిట్లనియె నట్టు మార్క_ం౦డే యువలన+ 
బుణ్యకథలు విని పొండవు లనంతరంబ (కమ్మటి దై. దె కతవనంబునేకుం జనీ 
యం దొక్కానాండు నుఖాసీనుం డయి యున్న ధర్మ రాజుపాలికి నొక 
_(దాహ్మణుండు సం|భ మంబున( కిరు డెంచి యి ట్లనియె. 

= ధొల్ళిరాజా (ఖావ్మోూణుని యరొణోం దాబ్బుటితం బోవు ఎ 

సం, కీ. ర్. 7 

తరుశాఖ6 దగిల్చిన నా, యరణి యొక మృగంబు వచ్చి యలీరయమున న 

క్ష త్తరువును నొరసి కొనంగా, ధరణిశ్వర తగిలెం జువ్వె తచ్చృంగమునకా. 

దాని గొని పఅచె నమ్మ ఖగః మానత'రిపులోక నాకు నయ్యరణి( దగం 

గా నిపుడు దేరం *బనుపవె,. భూనుత నిశ్యవిధిలోపమున( జనకుండన్. 

అనవుడు 1నక్షణంబ మనుజాధిపవు. 2డుద్దత చాప పవాస్తు (డై 
యనుజులు( చాను నెంతయు కిరయంబున నాహరిణేం|దుసజ్ఞం గె 

కొని చని కూడముట్టి మెజు:గుల్ నిగుడం బటీసాయకయంిు లే 
సిన నొక యమ్ము నమ్మ గము ఈ నసెందద చేరద యమ్భుతంబుగన్ | 

881. వ, అదియును వారి నతిదూరంబుగా నెలయించికొని చని "యొక్క ఘోళ 

విపినంబున నద్భశ్యం బైన 1 పయతక్నంబు విఫలం బగుటకు విషాదంబు 

నొందుచు నయ్యేవురు నతి శాంతు లై శీతలచ్భాయం బగు నొక్కా వటమహీ 
రువాంబు కింద విశ్రమించి రస్పుడు నకులుండు ధర్మనంధనున కి ట్లనియె... 

1. కరిగి యందున్న యెడ నొ కనాడు = వొ. కొన్ని (పతులు; కుం జని యందొక్ట 

నాడు-కొన్ని (పతులు. వి, బరటెంచి-వా. కొన్ని! పతులు; జను దెంచి- పెక్కు వ్రతులు 

1, _త్తరువున = శా. వెక్కు (పతులు; త్రరువును - గ, 

1. నృపలోక = వా. కొన్ని [పతులు; రిపులోక _ చెక్కు (పతులు. 2. బనుపుము 
(బంపుము) = అ, ఆ, ఈ, ఎ, ఐ., త. 

1. నతణంబ = "పెక్కు (పతులు. ల్లి, డాతతచావ = ఆ ఈ. ఎ, ఐ. త; డంతళటు 

చాప. ఓ. క. నునావారిణేందుని చన్నపజ్జగై = అ. 4. మాగ్గణంబు = ఆ. 
ఈ.'ఉ, ఎ.'ఐ, త. ల్. చెందదు చెచ్చెర నద్భుతంబుగన్ ఎ అ. ఈ. ఎ. ఐత. 
త-ద.ల. శ, మ; చేరవు తాకవు నద్భు = అ; సెందెద తూలద = వీ. 

hb నయ్యశ్నంబు = ఓ వా. వీ; (పయత్నంబు. = సెక్కు [పతులు. వ్ మహీ 

జంబు = ఈ. ఐ. తే, 



ఆరణ్య పర్వము . స పమా 
శయిటీ 

సము BA ల్ల 

882. క. 'కులకీలోన్న తీయు విని, శృలకరుణారతియు ధర్మసం[గహమతియుం 

గలమనకు నివ్విధంబున, నలజడి వచ్చుటకు మూల మది యెయ్యదియో. 

888. వ. అనిన నమ్మవో"పాజ్జుం డతని కి ట్లనియె, 
- అ ౧ 

తీరక. క. వినురు సుఖమునకు దుఃఖం, బునకుం గారణము దనదు పూర్వక్ళతం బై 

చను "కర్మము కారణ మిది, యని యన్యము గలుగనేర దం దొక్క_టియుకా. 

తీరిక. వ. అనుటయు కీమసేనుండు నకులున క ఖ్రని యె. 

886. ఆ. ప్రాతికామి నోయి పాంచాలి గొలువులో, పలికిం "రెచ్చి నపుడ యలుక 
"యెస6గ 

నాంబి కేయనుతుల నందఅం దునుమ క, యునికి నిట్ట 'యెడరు మనకు. కెబ్పన్తై. 

687. చ. అనవుడు నర్జునుం డనియె నా సథ నూతనుతుండు పేర్చి పవ 

ల్కి నివ టు వాక్యముల్ వినియు. గిన్నకు. బూనక యే దొలంగి కా 

ననమున కిట్టు కాతరజనంబుల చాడ్పున నేయ చెంచుటన్ 

మనకు దురంతదుఃఖములు మానక 22 వె కొని వచ్చె దమ్ముండా. 

888. వ, అనిన యనంతరంబ సహాదేవుం డి ట్లనియె. 

‘889, అ. దుష్టశీలు( డై డైన దుర్ద్యూూత శశేవరుని గాం, ఛారు€ బట్టి యేను దడయ కపుడ 

తునుమ కునికి నిట్టి దుర్గశపా లై తి, మనఘ మనము కాననాంతరమున. 

882, |, బల శెర్య ఛై ర్యములు నిళ్ళల కరుణారతియు నధిక నత్య|పౌఢిం అ 9, 

888. |. (పొజ్జునకు నమ్మహీపతి యిట్లనియె, - కొన్ని (పతులు. 

శీరిక, 1. కర్మ మది యనుమానము గలుగనేర దం దొక్కటియున్ = ఆ. ఇ. ఉ. వ, ల, 

శీ566. 1. చేర - వా. కొన్ని (పతులు; 'దెచ్చినవుడ - "వెక్కు. [పతులు. ౨, శేను . చా. 

కొన్ని (పతులు; క యునికి _ వెక్కు (పతులు. ర, గలిగె _- వెక్కు [(వతులు; 

. నొలనె = ఉ. ఓ.గ.చ, ! 

887. 1. కలినో క్తులున్ జః గ. 2, చెబడె నిట్లు దమ్ముడా = ఉ, 

క9..... 1. కితవు - “చెక్కు (పతులు. 



660 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
స్స్ 

890. వ. అని యి. ట్టందజు నన్ని ఇెజంగుల. బలుకుచుండ నజాతశ తుండు నకులుళి 

జూచి భవదీయసోదరు లత్యంతేపి సితు ల నవారు నీ విమహీరువాం బెక్కి. 

జలంబు లున్న యెడ యరయు మనిన నతండుిను నవ్వనస్పతిసమారోవా 

'౧0౦బు సేసి చెసలు గలయం బరికించి దూరంబున సరిలంబు లున్న వని యన్న 

కిటీంగించిన నతం డశ్లేని నీవు పోయి జలపానంబు సేసి మాకును జలంబులు 

గొని రమ్మని పనుచుటయు మా దేయుండు వృజావతీర్లుం డయి రయంబునం 

జని ముందట నతిమనోహారం బగు తటాకంబు. గని జలంబులు (చావం 

బోయిన నొక్క యశరీరభూతం బి ట్రనియె. 

_* శవలాదులు యశ్లని చేరాకరింబి నీడ్ (దావి మూర్చితు అగుఖి == 

సం శీ_ 286. 12 

891. క. ఓయన్న యీళటాకము, నాయది నీ వీజలము గొన వలశేనిన్ 

నాయడిగిన |పశ్నములకుు ధీయుత యు_త్తరము లిమ్ము లతేటపడంగన్ , 

892, క. అనుటయు నవ్వాక్యముదెస, ననాదరము సేసి నకులుC డక్కొలనం ది 

య్యని నీరు (దావి నిశ్చే, తను. డై 'యక్షణమ పడియె ద త్తీరమునవ్ . 

ల98. వ. అట ధర్భ్మపుత్తు)ండు సహాదేవుం గనుంగొని నకులుండు జలంబులకుం జవీ 

తడసె నీ వరిగి యతనిం దోడొని జలంబులు గొనుచు రమ్మ]నివీ 

నక్కు-మారుం డతికీ| ఘగమనంబునం జోయి *యాప చ్మాకరతీరంబునంబడి 

యున్న యన్న తెజంగు. జూచి విన్మయళోక*వ్యాకులహృద యుం డగుచు 

890. 1. విపాసాకులులై న - గ. రు; పిపాసావరవకులై = ఒ ఘమ. డి. దవ్వచవాను 

రూపంబున నవ్వననృతి- వా. కొన్ని (పతులు, ఏ. ణం అఖాచరించి నలుదిక్కులుత 

(చెనలు) = వీ. శ. ష; కొన్ని పతులు. 

891. 1. గొనన్వలలేనిం = ఇ. ఈ, ఏ. త. 

892. 1. యవణమ - క్కు (పతులు; యావతణమ = వొ. 

893. 1. ని పని చిన నక్కుమారుం - చా. కొన్ని (పతులు; పనిచి=పెక్కు (వతులలో 

లేదు. శి. పద్మినీ తీరంబున = వా. కొన్ని (పతులు; యావచ్మాకర తీరంబున = 

కొన్ని (పతులు, లి. యన్నం జూచి - కొన్ని (పతులు, శ. వ్యాకులుం డై ఇ. 



894, ఆ, 

895, క. 

896. సీ, 

ఆ 

శ్రీ97. క. 

శీ98. వ, 

ఆకణ్యపర్వము _ స సమాశ్వాసము 861 

నిది యేమి నిమి త్తంబున కనయ్యెనో యని యూహించుచు. బెల్లడరు 
తృష్టైాభరంబు సహింపీోనోపక జలంబులడెన నాసంజేసి కొలనికి డిగ్గిన 

నెప్పటిభూతం బి ట్రనియె. 

అనఘ యీ జలాశయము *నాయభీనంబు, సాొవాసంబు. జేనీ చనదు చొరంగ 

నాద్యుపశ్నములకు నలి నుత్తరములిచ్చి, వారి గొనుము *నీకు వలసినట్లు 

అనిన నది యాదరింపక, ఘను. డానలిలములు (చావి (గక్కున విషమె 

క్కినవిధమున6. బరవళుండై , ఘనసాలమహీరువాంబు! కై వడి. బడియొన్. 

అంత నంతకనూను6 డంతరంగంబున సంతాప మెసగ వాసవతనూజు6 

గనుంగొని యన్న నీయను(గుందమ్ములు వోయి కడు. దడవయ్యె 

నిక్కాననమున 

నెయ్యది వుళ్లునో చయ్యనీనీవేంగి వారిని దోడ్కొని వారి గొనుచు( 

జనుదెమ్ము నావుడు ఘనభుజుం డధికరయంబున నరిగి జలాశయంబు 

. తీరభూమి( బడిన వారీనవారిత, మహిత ₹"ర్యధనుల మాద్రిసుతులం 

జూచి విస్మ మయొకగోచరుం డ్రై సవ్య, సాచి యుల్లమున విషాదీమడర. 

నాలుళంగు దిక్కులు. గను (గొని. యాలో నెవ్వరిని గాన కత్యంతపిపా 

సాలసుండై. సలిలంబులు, (గోల;గ సమకట్టి 'యొయ్య. గోలనికి డా సెక. 

డాయుటయు “నయ్యళరీర భూతం వి ట్లనియె. 

కౌన్ని (పతులు, ర్, నయ్యె నొక్కా యిది = ఫి శ వ. ర, జాలక = ఆ, ఇ. 

ఈ, ఎ, ఏ, ఐ. త. 

B94, 1. నాయది నీవు సావహాసంబు = చ, వీ. శ. వ. 8. నీవు = వా. కొన్ని (పతులు; 

నీకు . అ. ఊఉ. ఊ. ఓ. ఓ. గ, చ. ర్వు*- ద. 

896. 1. కరణిం = వా. కొన్ని (పతులు; “కై_వడి _ పెక్కు (వతులు. 

$06, 1. జని నీవు వారి దోడొనుచు వారిగొనుచు=ఇ. ఈ. ఎ. ఏ. ఐ. త; నీవేగి వారి 

దోడ్కౌనుచును వారిగొనుచు - వీ. శ.ష. ౨. మవోత్ముల మహిత-వీ, ళ. మః 

తీ. మంది = ఈ, త, 

897. 1. డీిగ౯ దీ. గం 
* 

898. 1. నాకాశవాణి యిట్టని పీశెంచె = వా. కొన్ని (పతులు; నయ్యశళరీర భూతం బిట్ల 

నియె = ఆ, ఈ. ఉ ఎ, వ. ఐ. ర్వు. త, 



€82 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఆలో 

999. మ, బలిమిం జొచ్చిన నెట్టవారి కోయినం (బాణంబు వై వచ్చు స్థ 

ఇ అట | a em స 1 చె సలిలావాసము మత్పరగహ ము త్భష్టా ఖేద మారం జలం 

బులు*|చావకా వల తేని. | బళ్న ములకు కట్టం దొందయగా ను త్తరం 

అధ్య గా శ అర్య ఇ అక i బులు నా కిమ్మనుడున్ మనంబున బృథాపుత్తు,ండు స్మకోధుం డై. 

400. ఉ. |ముచ్చిలి 'నిల్చి దుర్వశనముల్ పచరించినశిజెల్ల నిత్తునే 

401. 

చెచ్చెర నీయెలుం గడంగ జేసెద నిప్పుడు సూడు మంచు వి 

వ్వచ్చుండు కబ్ద భేది శర వర్షము. దద్వచనంబు చక్కటిం 

[గచ్చ నించె మౌర్విర వకంపిశసర్వదిగంతీరాళు. డై. 
(mn 

. ఇట్లులేయుట యును నెప్పటివాక్యంబు 
టె భి 

మంకియు వినగ బడిన మఘవ *సూను. 

_డలసి జెద్దార్రిను జొచ్చి యంబుపానము సేసి 

యిలకు నొటి వివశ వ్య్చాచదయు. డగుచు. 

402, వ. తదనంతరంబ యుధిష్టిరుండు ఖీమ'సేను నాలోకించి కవలును గవ్వడియును 

“నింత దడయుటకు నిమిత్తం బెయ్యదియో నీవరుగు మనినం గిమ్మీర వై 8 

మారుతీజవంబున నమ్మువ్వురుం జనిన చొప్పునం జని పచ్మాకరకూలంబున 

ని -దోపరళులుంబో లె. బడియున్న తమ్ములం గని దుఃఖతుం డై. 

899. 

400, 

401. 

402. 

a 

1. భేదమొందం = వెక్కు (పతులు; చేదమొండం - వా. కొన్ని (పతులు. 

8. .[గోలన్ ల, శి. బొల్పారగా - ఓ, ల. న; బొందొప్పగా - జొ. 4. ధృతిన్ 

దివిజరాట్భు [తుండు = అ, 

1. వచ్చి _ ఈ. ఊ. ఎ. ఐ.త.ళ.ష. న. ల. బోవ నిత్తునే-*. ఏ. గరు, స 

లీ. ఛాగుడ - వా. వెక్కు (వతులు; రాళుండ్రై _ ఉ, కవ. 

1. సుతుడునలసి - సెక్కు. (పతులు. ౩౪. కొలనిం జొచ్చి - రు, ష,., 

1. నింశవడి దడయుటకు _ వా. కొన్ని (పతులు; 'వడి = పెక్కు. (వతులలోలేదు. 
వి, గతం బియ్యది = ఆ, ఆఅ. ఈ, ఉ. ప. ఐ. బొ. త. లీ. వేగంబున = ఆ. ఈ, ఎ, శ. 

4. వివశులుం- చా శ. వ. కొన్ని పతులు; పరవళులుం = ఒ. గం ఘ.'చ.ర్సు. ద, 



ఆరణ్యపర్వము __ స ప్రమాళ్వాసము 663 

408. తరలము. 

ఇది మనువ వ్యక్ళతంబు గాదు నురేం|[ద కిన్నర పన్నగ 

తిదళనిర్మిత మైన కర్మము దిని నితయు నేర్పడం 

విదప( జూచెదల గాక యంచుిను భీతిదూరు(డు నీరువ 

టొ దవ దత్సలిలాశయంబు *సముత్సుకుం డయి చొచ్చినన్ , 

404. వ. అంతరికగోచరం బైన వచనం బిట్టని వినం బడియె నయ్యా నీ విశ్హైల 

సావాసంబు సేసెద విక్కొాలను ముత్ఫూర్వసరి గ్రహాంబు నీవోపు కని 

నాయడిగిన యర్గంబులకు ను త్తరం! బు లిచ్చి జలంబులు (చావు మనిన 

నప్పలుకులు కొనక వృకోదరుండు నిపీతసలిలుం లె యచ్చోటన 

మూర్చితుం తై పడియె నిట-పాండచా।| గజుండు, 

405. క, తమ్ములు నలువురు నొక్కొట, నమ్మెయి మసలుటకు నాత్మ నత్యంతవిషా 

దమొులయ సముళ్థితు. డై, [కమ్మజ*నమ్మార్గ మవుడు గై కొని నడచెన్. 

408. సీ, అపగతజనశబ్ద మె యనభివ్య క్షమా ర్గ మై యవిరళదుర్గనై ల _ 

తరుగుల్మవల్లీవితాన మై గజ సింవాశరభ శా ర్దూలసూకరలులాయ 

బహుళ మె బహువిధపకికోలావాలభయద మె కడు బరవై న యడవి 

ననుజుల వెదకుచు ననఘుండు నని కాంచె గమలాకరంబుతీరమున6 బడిన 

ఆ, వారి” బూరువంళవరుల భీమార్జున, యముల నమితబల్లుల విమలముతుల( 

|బిళయపతిత లోక పాలసంకాళుల, భూరిపుణ్యధనుల రీరవరుల.. 

407. మ, కని జఇందంబున. దల్హడం బడర దీర ర్హశ్వానవై వర్ణ ్యముల్ 

దనుకం దాల్మి చలింప విస్స్య్రయపరీతస్వాంతు. డె శోకణా 

పృనిరుద్దాకులలోచనుం డగుచు *మూర్భల్ సైకొనం గొంతసే 
పు నలేందో_త్తము డుండె( జితమున రూపుంబో లె చా నచ్చటక, 

409. 1. నుఖీతి _ ఇ. ఏ. ద. ఘ. శ; విఖీతి - వా. కొన్ని (పతులు. వి, సముత్సుకా 
కృతిచొచ్చినన్ ౬ పెక్కు (పతులు. 

404. 1. బులు చెప్పి = కొన్ని (పతులు. 

405. 1. న నార్తర్గముననగా జనదొడ గన్ - కొన్ని (పతులు; తన్నార్గమునకు గా .జనదొడ 
గెన్ _ ఇ. వ.గ.రు. ల; తన్మార్గమునను గడకంజని యెన్ _ చ. 

407. 1. శ్వానమె చై. న్యమున్ = వె, ౨. మూర్భంజెంది యొక్కింత _ జొ. 
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408. వ. పదంపడి జెందంబు!న ధృతి పొందుపజుచుకొని యతం డన్న లువుర నుసలషించి 
నలుదెసలుం బరికించి యాత్మ గతంబున. 

409. శే. ఒరులు వచ్చిన చొప్పులే దరిగినట్టి, చొప్పు లేదు పెనంగిన చొప్పు లేదు 

ఘనభుజుల యంగకంబులు గనుంగొనంగ, కేనక్షతంబు లేలకో యిట్లయిరి బీరు. 

410. ఉ. [కూరుండు ఛా_ర్హరామ్టం డతీకుత్చితు. జంతయు. చాపబుద్ది గాం 

ఛారుండు సెక్కు మాయలకు( దావల మక్కట యద్దురాత్మకుల్ 

వారక యెద్దియేని యొకవంచనమై యిటుసేసి రొక్కొ యొ, 

వ్వారల్ము నాత్మ నమ్ముదురె వక్రవిచారుల. “చాపకరుల౯. 

411. క. వదనంబుల తేఠలివియు. గర,పదరుచియుం జెడదు వీరు వడుటకు( గత మీ 

యుదకము విషేదుష్ట మనియు, మది దలంపం బోల చేమిమాయయొ 

2మెలజు(గన్ . 

412. చ. పుడమియు సర్వసంపదలు. జబొల్పణ వై_రుల పాలు సేసి యీ 

యడవికి వచ్చి ఖీకరమృగావలిపొందున నున్న వీరి వె 

_ న్నడికొని యిట్లు సేసెనె *యనాథుల(బోలె విధాతృం డింక నె 

క్కడ జనువాండ "నేదోగడగా 6 దరియింతు దురంతదుఃఖము౯. 

418. సీ, పుత్రులు దుఃఖా ర్హిటేబొగులుట కనికంబుఉబొక్కుచునున్న యప్పుణ్య చరిత 

మాతల్లి పాండుని మహిపి. నా కెదురుగా వచ్చి "కాంగిటం జేర్చి వత్స నాడు 

400. క్షే, ధృతి పొందున నిడీకొని=వా. పెక్కు (పతులు; న ధృతి పొందుపరచుకొని = ల. 

409, 1. నక్ష్తతములేల యుక్కొ- యిట్ల యిది వీరు = వా. కొన్ని (పతులు; నక్షతంబులే 

లొకొ యిశురికీరు = ఈ. ఎ. ఐ. త. కొన్ని (పతులు. 
ళు 

410, 1. కోవను జెంతయు _ అ. ఉ. ఊ. ఒ. ఓ. జొ. గ.భఘు చ.ద,.న లీ. కావ 

కారులన్ ౬ వా. "పెక్కు (పతులు; జాపకర్ములన్ = ఆ. ఈ. ఐ.త. 

All. 1. దిగ్గంబని = వా; దుష్టమనియు - చెక్కు పతులు. 8. దలపన్, వగవన్ , 
యరయన్ = అని భిన్న పతులు. 

త్తే ల, కే రాజ్య నంవదయు = లి; నర్భసంపదయు = పెక్కు (పతులు. ల బొల్పుగ = 

ఉ. డ. ద. ల. లి, పొత్తున = వా, పెక్కు (పతులు; పొందున = ఉ. కొ, ద. 

“శ, మ. 4ఉయనాథఆఅ - ఆ. ఇ. ఎ. ఏ. ద, బౌ. ఘ.చ.త, ద. శ. 5. తుదిగా 
భరియింతు = 6, 6, ఏ. ల తుదిగా లి, 

418. ' 1. లొందుట కనీశంబు = ఆ. ఉ. ఓ, ద. క్రి శ, మ, ల్ల జబొోగులుచు అ అ, ఈ, 
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కినీత్రమ్ముగుట్లలు నీవును నడవుల కరిగితి రిప్పుడయ్యను జు లెందుC 

జనిరి నీవొకడవ చనుదెంచి తిది యేమి యనిన నాయమతొడ కనప్పు 'జేమి 

. యన నేర్చువా(డ నా చార్యవిదుర శాం, తనవక్ళపులు ననుముదంబుతోడ. 

గుళల మడిగి చేని. గుశల మేమనువాండు 6నెందు దలగరాని "చుడరుోదగి అ. 

. అని సెక్కు చెజంగుల వగచి యా ధర్మజుండు దప్పి కోర్వక నీళ్ళు ద్రావుటకై 

నరోవరంబులోనికి 'డిగుటయు నెప్పటియట్ల నశరీరభూతం బి ట్లనియె. 

విను మే నొక్కా బకంబి నీకొ-లను పృథ్వీ నాథ నా సొమ్మూ సీ 

యనుజుల్ మద్వచనంబు ₹ కొనక తోయాస్వాదు లై యివ్విధం 

బున. | బాణచ్యుతి. బొంది రీవును గడున్ మోవాంబున౯ సాహసం 

బునకుం జొచ్చిన నట్టేయయ్యెుడు సుమీ మున్ముట్ట -వారించితిన్ . 

. పేనడిగిన యర్దములకు, భూనుత యు త్తరము లిచ్చి పొలుపొంద( బయః 

2వానంబు "సేయు మనవుడు, నా నిర్మల చరితు .ఢడంబరా భిముఖుం డై. 

. అయ్యా నీవు బకరూపధరుండ వైన రుద్రుండవో పావకుండవో పవనుండవో 

_ యట్లు గానినా(డు కులపర్వత ఫతిము లయిన నాతమ్ములం బడ(| దోచునట్టి 

బలంబు  పులుంగులేకెందునుం గలుగదు దేవాసుర గంధర్వయశజాదులకు 

4 4. వ 

415. మ, 

416. క 

417. వ 

414. 

415. 

416. 

417. 

లి, నీతమ్ము గుల్టలు నీవును నడవుల కరిగితిరి = ఆ. ఇ. ఏ. ఐ, యు. త. ల; తమ్ము 

గుల్లలు నీవు. దగ విపినంబున = (పౌ. వా. కొన్ని పతులు. 4. వొక్కం౦డ -వా 

వొకడవ-వీ. శ. ష, పెక్కు పతులు, 5. నకటా యేమి = వా. కొన్ని (పతులు; 

నప్పుడేమి - ఈ. ఐ, త. శ, మ, 6. దలుగరాని యెడరు దగీలే సాకు= వా. కొన్ని 

(పతులు; నెందు దలగశరాని యెడరు దగిలె = ఈ. ౨. త, 7, గలి7- అ. ఆ. ఉ. 

ఊం. ఎ. ఒ. ఘ. ర్వుః 

1. దిగుటయు నశరీర భూతం - వా. కొన్ని [వతులు; డిగ్గుటయు. నెప్పటియట్ల 

నళరీర = ఈ. ఐ, న. 

1. యయ్యొదు = వా. కొన్ని (పతులు; యయ్యొడు = పెక్కు (పతులు. 

1. నడిగెడు = అ. ఆ. ఈ. ఎ. ఐ.ఒ జొ. గ.చ.త. ద. వ. పానము సేయుము 

నావుడు = వా. కొన్ని (పతులు; పానంబుసేయు మనవుడు = ఇ. ఎ. ఏ.యు. 

1. కుం గలదె = వా. కొన్నీ (పతులు; శెందునుం గలుగదు =' పెక్కు (పతులు. 
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దుర్ద్ణయు లైన యప్వీరుల నిట్లు ఛసి నీవు గానివా(డవపోలెం దొలంగి 

2యున్న -వాండవు నాకు నద్భుతిీభయశకౌతుకంబు లొక్కటం బొడమెడు 

నీ వెవ్వండవు నీతల౦ “పెయ్యది చెప్పి నాహృదయ వేదన నపనయింపవే 

యనిన నద్భశ్యీభూతంబు. 

416. ఆ. కౌరవేంద్ర 1బకముం గాను నే విను మొక్క, యతవరు(డ నిచట నస్మడీయ 

నికృతింజేసి పడిరి నీతమ్ము లందు, ననుచు నమణంబ యతని యెదుర, 

419. మ. నిలిచెం చాళశేసము చ్చితాంగుండు మవాోనిర్హోషసంతర్జి తా 

. ఖలభూత | ఫకరుండు దీర్హ వివుల్మగీవుండు దంస్థ్రాసము 

బ్లవలవ్రు, ౦డు విరూపలో చనుండు దీ వస్సార శేజోఘనుం 

డలఘుం డా సరసీీతటాంతమున నయ్యమండు ఘోరాక తి౯. 

4౨0౮౦, వ. ఇటు నిలిచి కాంతేయా|గజున కి టనియె. 
౧ 

౧ 

491: క. నాయనుమతి లేకుండ(గ, నీయుదకము |చావిశేని యెవ్వా రై నన్ 

ధీయుత చత్తురు నీ వటు, సేయవు సమ్యగ్విచార కీలు (డ వగుటళ౯. 

429, వ. కావున మదీయంబు లగు (పశ్నంబుల కు_త్తరంబు సెప్పు మనిన *నతండు' 

మహాత్మా నీచి త్తంబునకు వచ్చునట్టుగా. జెప్ప నాబో (టివానికి శక్యం 

బగుశే మొనను నానేర్చువిధంబునం 'జెప్పెద నడుగు మనిన నయ్యతుం డి 

టనియి. 
య 

వ, యున్నాడవు ౨ వో యున్నవాడవు = పెక్కు (ప్రతులు. 8. భయంబు 

లొక్కటం = శో. మ, bh భూతంబిట్లనియె = వా. ళ. వ. కొన్ని (పతులు; 

భూతంబు = కొన్ని (పతులు. 

418. 1. బకముగా చేనువిను - కొన్ని. పతులు. 

419. 1% సమున్నతాంగుడు - ఒ. వీ, శ. స. £- తట్మాగమున = వా. కొన్ని పతులు; 

తటాంతమున = ఓ. చ. 

తసి, 1. నతండు = కొన్ని [వతులలో లేదు. 
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=? ధర్యరాదు యకజ్ష(వళ్శముల వ త్తరండు లిచ్చుటీ అ 

సం, 8_ 297 _ 26 

428. క. దినకరు నెయ్యది నడపును, దినకరు నెచ్వారు గొలిచి తిరుగుదు రద్దే 

వుని యన్తమించు శేమిట, ననఘ తదాధారభూత మది *ేయెద్ది యొకో. 

424. శే. ఆనీన ధర్మజు డిట్లను నబ్దహితుని, నడవు | బహ్మంబు నురకోటి నడచు. గొలిచి 

1ధర్మువున న_న్హమితుం డగు దపను డమ్మ, హాత్మునకు సత్య మాధార 

మండు బుధులు. 

475. వ, అనిన విని యతుం డి ట్లనియె. 

426. క. పమిట (ళో తియుం డనంజను, సేమిట6 గడు మహిమ వడయు నిమ్ముగ( 

బురుషుం 

డేమిట నవోయయుతు. డగు, నేమిటనగు .బుద్దిమంతు( డేర్పడం జెపుమా. 

427, వ. అనిన నతం డి ట్రనియె. 

428, క. |శుతమువలన [ళో తియుం డగు, నతులీతపోయు క్తి. గడు మహాత్యము 

. వడయుకా 

ధృతిచే సహాయయుతుం డగు, నతిశయముగ *బుద్దిమంతు డగు బుధసేవ౯. 

429. వ, అని చెప్పిన “నప్పార్థొవో_త్తమున కప్పురుషుండు వెండియు ని ట్లనియె. 

480. తే. వమికతమున భూ'దేవుం డెసంగు చేవ, ఖావమున నాతనికి సాధుభావ మెట్టి 

ధమున నగు నసాధుత్వ 'మెద్దాన( "జందు, మానుషుం డగు నాత( 

డేదాన( జెపుము. 

423, 1. యెయ్యది యో-చా, కొన్ని (పతులు; యెద్దియొకో-ఈ. ఉ. ఐ.ఓ.ఘ. చ. త. 

424, కే, ధర్ముచే = వా. కొన్ని (పతులు; ధర్మువును = అం ఆ. బఒ. టొ. ద, వీ. శ. వ. 

426, 1. తా బుద్దిమంతు = ఈ. ఐ. తే; కడు బుద్దిమంతు = రె. చ, 

428. 1. తపోవృత్తి-చ. ౨. బుద్దియు క్తుడగు _ ఇ. ఈ, 9, ఒ. బొ. త, 

429. [. నన్నారదేవో తముని - ఈ, త. వీ శ. వ 
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4వి!. చ, అనవుడు ధర్మజుం డనియె నధ్యయనంబున "దేవభావముం 

తీవ్ 2.౪ 

గను 'నవనీనుపర్వు( డధిక'| వతకీలత సాధుభావ మా 

తనికి విశిష్ట వృ శ్రీ దిగ (దావి యసాధు వనంగ నుండు శౌ 

చనియతి లేక మృత్యుభయసంగతి నాతడు మానుషుం డగు౯. 

క. కేనొవుడు నత( డాతనితో, జీవన్మ తుం జెట్టివాండు నెప్పు మనుటయుకా 
దే వాతిథీపితృ భృత్యజ, *నావళులకు నిడక కుడుచు నత డని చెప్పె౯ 

488. చ కవిని మగుడంగ వాండు పృథివీపతిం జూచి ధరి తికంశు (చెం 

2౫న జనుదాని నాకసముకంశు. గడుం బొడవైన దాని గా 

డ్పునకును నెక్కుడై. జవము పొంపిరివోయిడుదాని( బూరికం 

.చునీదఅవై న దానిని ఘటింపంగ జెప్పుము నాకు నావుడుకా. 

454, వ. అమ్మనుజో త్తముం డయ్యతో త్తమున కి ట్లనియె. 

486. ఆ. తల్లి | వేంగు సువ్వె ధరణికంబును నాక, సంబుకంలు( బొడవు జనకులేడరయ 
గాడ్పుకంకు మనను గడు శీ ఘగతి *తృణో, తరముకంచు( 

జింత గరము తఅచు. 
శా 

486, వ. అనిన నంబరచరుంే*ేడు మణియు ని ట్లనియె, 

487. తే. మొనసి ని|దించియును గన్ను మూయ ెద్ది 
పుట్టియును "జేతనత్వంబు. బొరయ దెద్ది 

యరయ రూపు గల్లియు వృాదయంబులేని 
దెద్ది వేగంబుకతనమున నెద్దీవొదలు. 

431. 

482, 

488. 

485. 

486. 

497. 

ధరణీనుపర్వు - ఎ. ఘ, 

1. నావిని యత=వా. కొన్ని (వ్రతులు; నావుడు నత-కొన్ని (ప్రతులు. 2. నావళి 

కిన్ని (నియి) డక - ఇ. ఈ. ఎ. వ. ఐ. త. శ, 

1. విను = ఊ.ప. ఓ. జొ. చ.రు. ద.ళ.వ ౨9, కనయగు - వా. కొన్ని 
[పతులు; గనజను = ఓ; గనదగు = కొన్ని (పతులు. 8, దరుచైన = ఒ.ల. శ,వ, 

1. డనఘ = చెక్కు (పతులు. కి. తృణాంకురము - ఈ. ఐ, త. 

1, డతని కిట్లనియె = వీ. శ. మ; డమ్మహీవరున కిట్లనియె - వా. కొన్ని (పతులు; 
డు మరియు నిట్లనియె = ఇ. ఈ. ఎ. వ. ఐ.ర్వు. త. 

1. వొలుచు = వా. కొన్ని (పతులు; వొదలు = "వక్కు (పతులు. 
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488. తే అనినగేగన్ను మూయదు ను_ప్ప మయ్యు మీను 

పుట్టియును గుడ్డు చేతనం బొెరయ కుండు 

వృదయరహితంబు రారూప "మేజటు రయము : 

కతన 2వరిలు నని చెప్పె గౌరవుండు. 
య 

489. వ. చెప్పిన నయ్యతుం డతనితో దెరువు నడుచువానికి రోగా ర్తునకు గృహస్థునకు ' 
మృతి. బొందినవానికి నెవ్వరు సుట్టంబు అనిన నప్పుడమిే. డన్నలు 
వురకుం (గమంబున సార్గంబును వై_ద్యుండును సద్భార్యయు( గ్భతం బైన 

ధర్మంబును బరమీమిత్ర, లని నిశ్రైశించుటయు కినయ్యమండు పాండవే 
యున కి టనియె. 

౧ 

440. క, ఎయ్యది ధర్మువునకుం గుదు, 'రెయ్యది యా[ళయము గీరి కిమ్మగు మార్గం 

బెయ్యది సురలోకమునకు, నెయ్యది సుఖమునకూోనిక్క_ యేర్చడం తెపుమా. 

441. వ అని యడుగుటయు, 

449. క. అమరయ దాకిణ్యము ధ, ర్మమునకుం గుదు రండు క్రీ రి మహిమ నెలవు దా 

నము సత్యము సురపురిమా, ర్లము శీలము "సంశయము సుఖంబుల కెల్లన్. 

4కి. వ, అని యుధిష్టిరుం జణింగించిన "వెండియు. 

444. చ. నరునకు నాత్మ 'యెవ్వండు ఘనంబుగ దైవిక మైన చుట్ట "మె 

వ్వ రతనికిం దదీయ మగు వర్తన మేమిట నిర్వహించు భూ. 
వర యత డేమి వూని యనవద్యత6 బొందు నెలుంగ6 జెప్పు 1కి 

వరుదుగ నన్న నక్కురుకులా। గణి యాతనితోడ నిట్లనున్, 
య 

488, 1. గను మూయదది .ఓ.ల, ల వర్టిల్లు = ఇ ఏవ, చ.ర్వు; వర్ణించు = ర. 

489. 

440. 

442. 

449. 

దీ, 

1, నెవ్వ రెవ్వరు = బా కొన్ని (పతులు; నెవ్వరు = 4. ఎ. ఏ, ఐ, ఓ, త, 

౨. మిత్రంబులని = వా; మిత్రులని - ెక్కు పతులు, కి. వాడు వెండియు 
నిటనియె = వా. కొన్ని (పతులు; నయ్య మండు పాండు వేయున కిటనియె ౨ చెక్కు 
లా [ క 

(పతులు, 

1. నింక యేర్పడ = ఒ జొ; మూల మేర్పడ = ఓ. ల. 

1. సంళయంబు = ల, చ. ద, 

1. నతండు'= వా: కొన్ని (పతులు; వెండియు = కొన్ని (పతులు, 

1, మింపరుదుగ నన్న = కొన్ని (పతులు, 
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445. లే. ఆత్మజుండు సువ్వె పురుషున కాత్మ యమ్యు 

446. 

448. 

449. 

నాతనికి భార్య దైవిక మైన +.ట్ల 

మతని జీవిక పర్జన్యుకతనం జెలు 
జ య 

నత(డు దానము 1గొనియాడి యతిశయిల్లు. 

చ. వేఅనవుడు మేటి ధర్మ మగు నట్టిది యెయ్యడి 2యేది యెప్పుడున్ 
ిదనియ(గం బండి యుండు *నెసకంబున నెయ్యది నిగహించినం 

దనరు (బమోదసిద్ది నియతంబుగ నెవ్వరోతోడి సంధి యెం 

దును వికలంబు గాదు పరితోష 'మెరల్ప నుపన్యీసింపుమా. 

వ. అని దివ్యుండు వలికిన నాదివ్యబోధనుం డిట్లనియె. 

ఆ, విను మహింస మేటి యనం జను ధర్మంబు 

యాగకర్మ మెపుడు నమరం బండి 

యుండు మనసు కొవ్వు ఖండింప(గా మోద 

మెనయగు సుజనసంధి యెడల 1 3ందు. 

లే. అనిన నతండు లోకమునకు నెయ్యది దిక్కు 
జలము పనన్నంబు నెద్దాన సంభవించు 

విష మనంగ నెయ్యది. | శాద్దవిధికి నెద్ది 

సమయ మనిన నిట్లని చెప్పె జనవిభుండు. 

క్ 

కీ 

449. 

1. గొవియాడ నతిశయిల్లు = కొన్ని | పతులు. 

1. అనిన విని = వా. కొన్ని (పతులు; అనవుడు = పెక్కు [వతులు. 2 యెట్టి 

'దెప్పుడున్ - వీ.ష.స.నూ. శి. గనియగ బండియుండు నెసకంబుగ = అ. 
ఆ. ఉ. ఎ.ఘ.ష. ఓ, [బమదంబున = ఈ, ఐ. త. శ; విదితంబుగ = వా. 
కొన్ని (పతులు; నెసకంబున ౬ వెక్కు పతులు. ల్. తోడ = కొన్ని వ్రతులు. 

6. సింపవే = ద. వీ. శ, మ 

1. దెవుడు ఇ, టె, ఎ. ఏ. ఓ. చె. గు. 

1. కునెయ్యది దిక్కు - ఆ; కెయ్యడియు = వా. చెక్కు (పతులు. 2, నన్నము= 

వా. కొన్ని (వతులు; నన్నంబు = పెక్కు : పతులు. 



450. తే. 

451. వం 

462. 3. 

4583. వ, 

ఓరీ, క, 
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సజ్జనులు దిక్కు."నూవె యీసర్వమునకు 

నభము ధరణియు జలము నన్నమ్ము నుద్భ 

2వించు నెలవులు వివ మగు వి పధనము 

లనఘ (7 ద్ర దకాలము (శాహ్మణాగమంబు, 

అని తెలిపిన నయ్యతుండు ధర్భనందనుతో మనుజుం డెయ్యది. పరిత్యజించి 

సర్వజన పియుండును నిళ్ళోకుండును నర్గవంతుండును సుఖయును నగు 

ననిన నమ శ్రహీపతి యిట్లనియె. 

సర్వజనసమ్మతుం డగు గర్వ ముడిగి 

కోధ మడంచి కళోకమునకు( గుదురుగాండు న్ 
విన వెయ క్రాఢ్యుం డగు లోభ మొనర విడిచి 

అం 2 తృప వర్ణించి సౌఖ్య ౦బు ఇరువుం గాంచు, 

అనిన యనంతరంబ యద్దివ్యుం డతనితోం బురుషళబ్దవాచ్యుం జెట్టివాండు 

మణీ నర్వధని యగువా. జెవ్వండు నిశ్చయింపు మనినం బాండవ జ్యేమ్టం 

డి ట్రనియొ.. ్క 

దివిముట్టి ధరణి'యంతట, నివిడి మెజియు చుండు నెవ్వని యళోరమ య 

ట్టి విశిష్టచరి తుండు య, తవరా కక్పకుముండు నాం (దికాకత నొందున్. 

450. 

452. 

4ర5్లిం 

454. 

. 1.వినవె _ కొన్ని పతులు. ౨, వి(పునలిగింప జేయుట విషము నూ వెయనఘమ = 

ఆ. ఇ. ఎ. గ. ద. (ఈపాతమున వెనుకటివంక్తి యన్యయించుటలేదు); నలవి(వ్రు 
నలుకయ విషము సువ్వె - ఈ. త. 

1. శోకమునకు గుదురుగాడు = ఇ. ఎ. ఐ. చ. వీ. శ; ళోకమునకుం గొలువు( 
గాడు = వా. కొన్ని (వతులు; వికోకుడై కొమరు మిగులు - ల. త. తెరగు= 

ఈ. ఐ* రు. త. దో. 

1. యద్దివిజుం డతనితోడ = ఊ. ఒ జౌ. గ, చ. ల. | 

1. యంత న్దివిరి మెరయు = ఇ. ఏ.ద 2. గుణమ యట్టి = ఆ: ఇ. వ. బె. ఘ, 

రు, ట. ల. కి. వురుషుడనం = అ. ఊ. ఎ, ఒ ఓ ఘు, చ, ద; వురువవాచ్యు 

డన[బకాళత = ఈ. ఐ. త. శ, ప, 
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55. ఆ, 

456. వ, 

౭m 457. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ 

(ప్రియము న పియంబు' బెల్లగు సౌఖ్యదుః, ఖములు భఖూతభావి 

కార్యములును 

'నెవ్వనికి సమంబు ఇవి సర్వధని యన, బరగు6 జువ్వె యట్టి భవ్యుః డనఘి. 

అని వివరించిన విని 'యుథిప్పిరుచెసం |బసాదేమధురం బె న యాలోకనంబు 

నిగుడ నయ్యవవరుండు మహాత్మా మదీయంబు లైన |పశ్నంబు అన్నింటికి 

సదుత్తరంబు లిచ్చితి. నీవలనం |వీతుండ నై తి నీతమ్ములీయం దొక్కరుని 

(పాణంబు లిచ్చెద కేనడుగు మనిన నతండు. 

. శ్యామాంగు నార_క్తజలరుహే నేతు సాల|ప్రాంశు నున్నతలలితబాహు 

నకులుని 2 బతికింపు నావుడు యతుండు భీమ ఫల్లును లతిభీమబలులు 

(ప్రియులు నీకెంతయు( బృధథివీశ పీరిలో ినాకని(గోరక యిట్లు నకులు( గోరి 

తనుడు ధర్మాత్మజుం డనియెను మాతం|డ్రి యగు పాండువిభునకు 

మగువ లిరువు 

. రందు గొంతి కొడుకు లై న మువ్వురిలోన, నను (బతికినాండ నింక మాది 

_ తనయు లిరువురందు. దగీనొక్కరుం డిప్ప, |బతుకవలదె 

చెపుమ పాడి తజటుంగు. 

455. 

457. 

అజా 

1. లిల = వా. కొన్ని (పతులు; లివి- ఆ. చ. ర: త, వీ. శ. ష . వ, ఈ పద్య 

మునకు తరువాత 'ది |పతిలో కొన్ని ళ్ల శ్లోకములు కలవు. కాని యవి యనన్వితము 

లుగా నున్నవి. వానికి మూఅమును -రెలియవచ్చుట లేదు. 

1. మహితంబై న యవలోకంబు-ఈ. త. వీ. శ, షమ. 9. అం దొక్కని [పాణంబు= 

వా. కొన్ని |వతులు; అలయం దొక్కరును = పెక్కు (పతులు. , లి. వేడు - వా 

కొన్ని (పతులు; నడుగు మనిన _ పెక్కు |పతులు. 

1. చేతు న్మదినమాను నున్నతరీర్దజావు - ఆ. ఎ. జ, ద; న్నేతు సుధీయుక్తు 
నున్నతదీర్ణ జావు ఆ, ఏ వి, (బదికింపు =, వొ; (బతికింపు ఆ వెక్కు (పతులు. 

తి. నొకరి = కొన్ని ప్రతులు, క, దగ నిపు డొకరుండు=ఓ. ఠ, డ. ల; దగ నిప్పు 

డొక్కడు ౬ వా. కొన్ని (పతులు; దగ నొకరుం డిప్తు = ఎ. శ. వ 
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458. ఆ, . ధర్మనందనుండు ధర్మాత్ఫు (డ నియెస్ట?, దగిలి జగము నన్ను (బొగడుచుండు 

నట్టి యేను ధర్మవోనికి "నోర్వ( జు, మెంత వచ్చెనేని యింత నిజము. 

59. వ, అనిన నతండు నీదైన ధర్శజ్ఞతకు మెచ్చితి నీతమ్ము లందు లబ్బ్జజీవిత్సు 

1లయ్యెద రనిన నక్షణంబ విగత కుత్పిపాసు లై యన్నలువురు నిదవోయి 

కమేల్కనిన తెటింగున నముత్ధితు లై నం జూచి విస్మితుం డ్రై *ధర్ముపుత్తుం 

డి ట్రనియె. 
\ 

460. చ. నిను నొక యకుీమా|తుం డని నెమ్మది నమ్మంగ నేర నయ్యెదళ 
జననుత నీవు నిక్కముగ శ|కుడవో యల కాధిపుండవో 

యనలు(డవో సమీరుడవొ ేయట్లునుగాక జగన్ను తుండు మ 
జ్ఞనకు(డు *నై న ధర్ముండవొ సత్కృవం 'జెప్పుము నాకు ్నావు(డుకా, 

461. వ, అమ్మవోత్ముండు మందని తాననుం డె. 

462. మ తృకోకిలము. 

వను ధర్ము(డంజువ్వె రాజకు లేం ద సత్యము శౌ చముకా 
1'దానముం దపముకా శమంబును చాంతియుకా. యళముం బరి 

జ్ఞానయు క్రి యు నాదుమూర్శేలు సమ్మదథిబున. నిప్ణు మ, 

య్సూను ను శ్రమధార్శికు న్నినుం జూచు వేడుక వచ్చితిన్, 

కరర. 1. జనము = వా, కొన్ని (పతులు; జగము = వ ప్రతులు. 8. నోర్వంగ 
నిపుడు చాలనయ్య యింతనిజము = క. ఏలా 

469. 1. లయ్యెద్ర. రనిన్నం,అ. ఇ. ఎ. ఏ. చ; అయ్యెడమనింత. ద; ; అయ్యెడుమనిన - 
| వా. కొన్ని (పతులు. 2, సత ద్రయులై. పడియున్న. *మేల్కని = ...వా; విగత 

యత్చిఫానులై-. = వెక్కు (పతులు. శి, మేల్కనినట్టు.- వా. కొన్ని (పతులు; 
'మేల్కనిన: తెరంగున = పెక్కు 1వతులు. 4, ధర్శవు తుం = పెక్కు (పతులు; 

ధర్టజు అవ 

460, 1. నూతుడుగనే మది = వా, కొన్ని (వతులు; మాతుడని నెమ్మది = "పెక్కు 
(పతులు. శీ, పురనూదనుండవో = . పెక్కు (వత్తులు. 8. యట్టులుగాక = వా, - 

సం, కొన్ని (పతులు; యట్లును = పెక్కు, వ్రస్టలు 4 ధర్మడేసతవో = ఖా, 
కొన్నీ (పతులు; నైన ధర్ముడనో - ఇ ఎ. ఏ, శీ, నేర్పడన్. అనిన = వా... 

కొన్ని (పతులు; ఛావుడున్ = "పెక్కు [వతులు. 

462. 1. దానధర్మ తపో మమంభులు.... ద; ధర్మతపోదమంబును శాంతియున్ యశమున్ 
i యు. we ల | 

fF 
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4398, వ, నన్నా శయించిన జనంబులు దుర్గతిం బొరయరు గావున నభిమతంబు లైన 

464. 

465, 

466. 

467. 

వరంబు లిచ్చెద నడుగు మనిన కాండవా(గజుండు సం|భమభ క్తి కి 2పరుం డగుచు 

దండ పణామంబు సేసి యడ్రైవో త్రముం ] బస్తుతించి దేవా మదీయా|శమ 

వాసుం డై న భూనురివరు నరణి యొక్క హరిణంబు చేత నపవ్భాతం బయ్యె 

నతనికిం గర్భలోపంబు గాకుండ నయ్యరణిం గరుణింప వే యనిన. బీత 

చిత్తు డగుచు ధర్మ దేవుండు, 

క, వినుమేను నీమనోగతి, యనఘా యొజుంగంగ వేడి యరణీహరణం 

బొనరించితి మృగ మెక్కడి, దని యమ్మహనీయవస్తు వతనికి నిచ్చెన్. 

వ. ఇచ్చి మజియు “నిట్లనియె పదుమూండవయేండు సనుదెంచె నింక మీ రజ్ఞాత 

వాసంబు సలుపవలయు నందు బరి "రవ్వ రెక్కు_డ నేరూపంబునం జరియింపం 

గోరిన నయ్యెరూపంబు లలవడియెడు నెట్టున్నను మిమ్మెవ్వరు నెలుంగ 
౬... లం 

కుండునట్లుగా వరం బిచ్చితి నింక నొం జెయ్యది వలసిన' నడుగు మనిన 

నమ్మను జేశ్వరుం డి ట్లనియె, 

మత్త కోకిలము:; 

ఆదిదేవుండ వైన నీవు దయామతిం బొెడసూపి న 
న్నా దరించుట (కేసి ధన్యుండ నై తి నింతకు నెక్కు_ డొం 

డేది *కలునె యేన నామది యెల్ల నాండును (గోధమో 

- వదులం జెడ కాసి ధర్మువునంద నెక్కొనం జేయవే. 

వ, అనిన నద్దేవుయే డతనికి నవ్వరం బొసంగి £ంయంతరి తుండ య్యె గాం కేయులు 

-(గమ్మణి నిజా[శమంబున కరిగి ధరణీదేవునకు నరణీ|పదానంబు సేసి 

hue 

469. 

465. 

406. 

£67. . 

1. నభిమతవరం బిచ్చెద వేడు మనిన - వా. కొన్ని (పతులు; నభిమతంబు లైన 
వరంబులిచె ఎద నడుగు మనిన- కొన్ని | పతులు. 2. భరితుం = వా. కొన్ని (పతులు; 
పరుండగు = ఆ. ఉ. ఎ, వ. యు. ద. లీ. వరు = ఈ, ఉ, త. శ. ష; ముఖ్యు = 

వా. కొన్ని (పతులు. - 

- 1. నిట్లనియె = వెక్కు (పతులు; నిట్లను నిచె - వా. కాన్ని (పతులు. 2 మీరెవ్య 
రెక్క చెక్క చెయ్యే రూపంబులు _ వీ. కం: వ్. 

ఓ గల్లునె మొన - కొన్ని (ప్రతులు; గళ్లెడు నైన = వా. కొన్ని (ప్రతులు. 

"కే. డావరం బొనసగి=ఎకొన్న్న (పతులు. ల) యనంతరంణ యంతర్హితుం డ య్యొ-వా. 



468. క, 

469. సీ 

శె, 

470. క, 

4Tl. 5 

ఆర ణ్యపర్వము _ స పమాళ్వాసము [70 

త|త్సయుక్వాశీర్వాదంబులు గ కొని పరమానందంబీనం బొందిరని యిట్లు 

పాండుతనయుల వనవాస (పకారంబు నవి_న్తోరమధురంబుగా నుపన్యసించి. 

అనఘుండు గృవన్లథై పా, యనశిష్యుండు బోధనిధి సమంచిత మేథా 

ఘనునకు. 'శారికితునకు, ననవరతానందసుఖసమ (గత "యొసలాన్. 

. భవ్యచరి తుం డాప్తంబనూ తుండు (శ్రీవత్సగో తుండు శివపదాబ్టి 

సంతత ధ్యాననంస క్తచిత్తుండు రూరనార్యునకును బోత మాంబికకును 

నందను( డిలం *బాకనాటిలో నీలక ంశేశ్వరస్థానమై యెనక మెనంగు 

8 లక గ 
గుడ్తూరు నెలవుగ గుణగర్ష్టత నొప్పు ధన్యుండు ధర శ్రక తత్పరాత్ముం 

డెల్ల నార్యుండు సకలీలో కై కవిదితు(, డయిన నన్నయభట్టమహోకవీం|దు 

సరసీసార స్వతాంశ పళ _స్తి దన్ను 6 జెందుటంయయు సాధుజనవార్ష సిద్దింగోరి. 

ధీరవిచార్తుండు తత్కవి, తాోేరీతియు. గొంత దోప దదచనయకా 

నారణ్యపర్వ శేషము, పూరించె. గవీం|దకర్ద పుట 2సేయముగాన్. 

. వీరావశార విమలా, చార మహోచదార శుభవిచార మజనమం 

చార 1నవకీ ర్రిమౌకిక, హార వార పచాబ్ద్జమధుక రాత్మివిహారా. 

469, 

469. 

8. నంబొంది రని = పెక్కు (పతులు; మానంధంబునుంబభొొందిరి = వా, ఉ. రంబుగొఎ 

కొన్ని (పతులు. 

1. జనమేజయునకు = ఇ. ఏ. 

1, పోత నార్యునకును సూరమాంబకును = ఈ. ఐత, వి, (వాకనాటిలో - ఆ. 

ఇ. ఏ.'ద.' లీ. గుడ్డూరి. - "పెక్కు ప్రతులు. థీ, కవీం[దవినుతు డైన = ఓ, 

“ర్, సారస్వతాంకు - ఘ; సారస్వతాంళ పస క్రి = 9, ఏ, బె. గంఘ, చ, 

410; 1. రితియ (యె! = కొన్ని (పతులు; రీతి యొకింత దోవ = ఓ, 2 మోదము 

“గాన్ ఊఉ; సేవ్యముగాన్ = ఓ, 

471. 

అశ] 

1. నవళుకి = ఘ, బీ విచారా= ఇ. ఏ, 
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472. తరలము. 
అమితవై భవ లోభ మోవా!మ దాదిదుర్లభ మంజువి 
[భమ శీవిలాసిత కామినీజనపంచజాణ నిరంతరా. 

నమద శేషన్ఫపాలమౌళి కోపి పినద్దముగ్ధమణి[పథా . 

[కమ “నమంచిత విస్ఫురత్సద కాంతినిర్డి త పంక జా. 

గద్యము. ఇది నకలనుకవిజన వినుత నన్నయభట్ట[పణతం బై. బెన (శ్రీమహాభారతంబునం 

చారణ్యపర్వంబునందు సీతా న్వేషణంబును లంకాభిగమనంబును రామరావణ. 

యుద్దంబును రాఘవా భ్యుదయంబును సావితీచరి తంబును సూర్వుండు 

గర్టునకు హితోపదేశంబు సేయుటయు. గ ర్లు "జన్మ ౦బును 

. నందుడు వి పరూపంబున. గర్టుకవచకుండలంబులు 

హారించుటయు నారణేయంబును యత వశ్న లును 

ధర్ముండు ధర్మజునకు వరంబు లొసంగుటయు 

నన్నది సర్వంబును సమా శ్వాసము. 

(శ్రీచుదాం(భయనా భాలతమనందలి యారోఖ్యవర్వూయు నమా నము 

me వా రాయు ఇ . వ. 

మాజా హన జో వూ ఆహా తు Pa MRR కా లా 

472. _ 1. మదాది ఎ ఈ. త. వీ; భయాడది = వా, చెక్కు (పతులు. , £...విశాని విలాసినీ= 

వా. కొన్ని (వతులు;” విలాసీతశామినీ = = పెక్కు (పతులు. లి, కనద్విశుద్ద = 

ఈ. ఏ, 4. సమర్చిత (క) = ఆ. ఈ. జూ. గం మఘ, తదు శ్వ = వమంచిత = ద. 

“ఏ. చ; . సమర్సిత "= చ వళ కొన్ని (పతులు. ః wat 

478. 1, జన్మకథనంబును = చా; జన్మంబును నిందుండు = 'ెక్కు (పతులు. 



శి మదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆరణ్య పర్వము 

గద్య పద్య (ప్రథమ పాద సూచి 

పద్యము పుట . పథ్యము పుట 

ద్ర _ అంత 109 

అంత 126 

అంగిరసు భార్యచనేను 421 అంత 207 

అంచపిండుతో నదియును 101 అంత 280 

అంతం గార్త వీరు రని 280 అంత | 87R 

అంతం గాంకేయులు 475 అంగ 

అంతం జెద్ద గాలంబునకు 286 

అంత గలియుగాంతంబు 866 

అంత( గొంత కాలంబునకు 209 

అంత6 దన కూర్మితమ్ము 601 

అంత చెగువ సేసి 474 

అంత బటుతోమరంబుల 6804 

అంత. బర మే స్థిచోదిత మైన 844 

అంత( బోక వెండియు 419 

అంత. (బభాతంబగుటయు 486 

అంత( (బవ్బొాష్టాత్కుండ్రై 455 

అంత 22 

అంత వరి 

అంత 74 

అంత 76 

ల. అంత 99 

“అంత 102 

అంత 107 
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పద్యము 

అంత నొక్కు సంవత్సర ౦బు 

అంత భీమసేను. 

అంతయుం జూచి వామదేవుండు 

అంతయు. జూచి యెంతయు 

అంతయునెజీంగి రాఘవుండు 

అంతరిచగో చరం బైన 

అంత వష్టది వసంబు 

ఆంత సహాదేవుండు 

అంత సాల్వుండును 

అంత సాల్య్వుండును 

అంత సుయోధనుండు 

అంత సురగణచోదితుం డైన 

అంత సూర్యా సమయ 

అంద (గజుండయిన 

అందలుం గూడుకొనిచని 

అందయటు€ జూ చుచుండ(గ 

అందు( గృతస్నానులై_ 

అందు( గాసల్యకు రాముశిడును 

అందు( బర మేశ్వరుం బూజించి 

అందు. బాండవులుండుట 

అందు బితృతర్చణంబు 

అందు జంతునకు నందలి 

అందు మనో వాక్కాయ 

అందు మునివరుచేతం 

అందు రుదు. బూజచేసి 

అందు చై_భ్యుండు 

అందులకు ధరణి(గల 

అందుల జనులు త మోగుణ 

అందుల మవోతపో 

అందుల పూమాంబుజ 

అందు వ|జంబున నిం[దుండు 

ఆందు వివారించుచున్న 

G 

పుట 

646 

288 

లీ35 

488 

5&7 

668 

427 

2935 

4&8 

4&7 

486 

810 

86 

189 

581 

206 

162 

580 

164 

త్మీరప్తి 

167 

244 

71 

229 

166 

254 

104 

276 

బిలిర్ 

280 

200 

298 

మదాంధ్ర మహాభారతము 

పద్యము 

అందు శరీర. త్యాగంబు 

అందు సుదేవుండను 

ఆందొక్కు దూతం బిలిచి 

అంధక వృష్టిభోజకు 

అంబ నవాంబుజోజ ల 
జ 

అంబర మాత్మదీ ప్రి 

అంబరము వాయువగ్ని 

అంబుజాసను( డిందు. 

అంబుదాగ మనం బవిశించు 

అకటకట యిటి కషమునకు 
అ లబ 

అకట పరాంగన నబల 

అకట యిది పరుష వాక్యము 

అక్కట కీడు దలంచితీి . 

అక్కట నాహృదయము గడు 

అక్కట నీచెనం బతికి 

అక్కట నేనెబుంగనె 

అక్కట మృదుగా తులు 

అక్కట యమ్మ వారణము 

అక్క-ట లోక మెల నగ 
య౧ 

అక్కు థ కుండు _శెనకాది 

అక్కథకుండు శౌనకాది 

అక్కథకుండు శౌనకాది 

అక్కుథకుండు ఇెన-కాది 

అక్కథకుండు "ళ"నకాది 

అక్కథకుండు శొనకాది 

ఆక్క-థకుండు శౌనకాది 

అక్క బంధుడు( డామిపార్చియై 
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875 అనిన నగన్త్యుండట్ల 
498 అనిన నగుచునాత( 
481 అనిన నగ్ని దేవుం డిట్లనియె 
405 _ అనిన నగ్నిభవుండు 
612 అనిన నజగరంబెట్లనియె 
260 అనిన నజ్జానకి తెగువ 
602 అనిన నట్టచేయుదు 

ర్74 అనిన నశ్లేని యందజము 
888 అనిన నతండట్ట కాక 

544 | అనిన నతం డశెన 
ఉల... అనిన నతండమ్మానిని 
567 అనిన నతండయ్యతివం 
609 అనిన నతండరునున 

దై 

214 అనిన నతండాజల 

51%. అనీన నతండిటనియె 
య 

100. అనిన నతండి ట్రనియె 
wa ; అనిన నత ండుగయ్యంబు 

అనిన నతండు నీదైన 
eo | అనిన నతం డెవ్విధంబున 

థం... అనిన నతండుగొండొక 
శర] | అనిన నతండు లోకమునకు 
క్ర] + అనిన నతనికి గంధర్వు 
887 అనిన నతనికి 

818 అనిన నతనికి నత్తపోనిధి 

లిక్ అనిన నతి[వీతుండగుచు 
ర్ అనిన నదియప్పుడు 1శ్డ్షీ 
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వేద వ్రు 

అనిన నది యాదరింపక 

అనిన నదియుంగాండొక 
అనిన నదియును గూతు 
అనిన నది యెట్లని 

అనిన నద్దురాత్ముండు 

అనిన నద్దేవుం డతనికి 

అనిన నను[గ్రహించితి 

అనిన నప్పాంచాలి 

అనిన నమరులెల్ల 
అనిన నమశశేం|దువీడొ-ని 
అనిన నమ్మ వోద్విజుండు 

ఆనిన నమ్మవో (పొజ్జుం 

అనిన నమ్మ వోభాగ 

అనిన నమ్మహీ కాంశుండు 

అనిన నమ్మహీ దేవుం 

అనిన నమ్మహీపతి 

అనిన నమ్మహీపతి 

అనిన నమ్మాటదన 

అనిన నమ్ము నికుమారుండు 

అనిన నమ్ము నిసంభఘంబులోన 

అనిన నమ్మునీశ్వరుం 

అనిన న మ్మేదినీళ్వరుం 

అనిన నయ్యంగన 

ఆనిన నయ్యంగన 

ఆనిన నయ్యుధి స్పిరునకు 
అనిన నర్దునుండు 

అనిన నర్జునుండతని 

అనిన నరావసుండట్లు 

అనిన నవనతాస్వుడయి 

అనిన నవ్వి|పుండున త్త ౪ 

అనిన నళ్వపతియతని 

ఆనిన నాకుంద పోధనంబ 

లో 
శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

పద న్రము 

అనిన నిం|దుండు వానిం 

అనిన నిం|దుండు దీనికిం 

అనిన నిం! దుండును 

అనిన నిం|దు(డిట్లనియె 

అనిన నిం|దువచనం 

అనిన నిచ్చనుప 

అనిన నివి యేటిమాటలు 

అనిన నిదివోలునని 

అనీన నిదివోలునని 

అనివ నివృ_త్మ లె 

అనిన నీకోరినట్ల 

అనిన నుదరివడి 

అనిన నూర్వ్వళి యిట్లను 

అనిన నేమతనికి. 

అనీన నేనును సం[భమంబున 

అనిన బలబేవునకు 

అనిన భార్గవుండు 

అనిన ఖీష్మువచనంబుల 

అనిన మాతలి యిట్లనియె 

అనిన మాంధాతృ జన్మంబును 

అనిన మార్క౦ జేయుం 

అనిన ముదితపృాదయయొ 
అనిన మూడవ వా( డఉవ్వ(డని 

అనిన మై[తేయుం 

అనిన యనంతరంబ 

అనిన యనంతరంబ 

అనిన యనంతరంబ 

అనిన యనంతరంబ 

అనిన యనంతరంబ 

అనిన యప్పాద్ధుంగరుణా 
అనిన రాధేయుండు 

అనిన రోమశళుండు 



వద్యము 

అనిన వానిక తి పీతి 

అనిన వానికి నప్పర మేళ్వరి 

అనీన 'వానికిం| దుం 

అనీన వానికి బుర్విజుం 

అనిన "వానికి నమ్మానవతి 

అనీన వానికి వై శంపాయనుం 

అనీన వాని పలుకులు 

అనిన "వార లిట్లని 

ఆనిన వారలొండొరువుల 

అనీన విని శశిని 

అనిన విని జన మేజయుండు 

అనిన వీని దధీచి 

అనిన విని దమయంతి 

అనిన విని ధర్భ్మజుండు 

అనిన విని ధర్మనందనుం 

అనిన విని ధర్భ్మనందనుం 

అనిన విని ధృతరాష్టుండు 

అనిన విని నలుం 

అనిన విని (వావ్మాణుండు 

అనీన విని (వాహ్మణులు 

అనిన విని ఖీముసేనునకు 

అనిన విని ధీముండు 

అనిన విని థీముం జేమి 

అనీన విని యమం 

అనిన విని యుధిష్టిరుండు 
“ అనిన విని రోమపాదుండు 

అనిన విని లజ్ఞాకలిత 
అనిన విని విభాండకుండు 

అనిన విని వై దేహి 

అనిన విని నూతతనయు(డు . 

అనిన విని వాంసవలుకులు 

అనిన వివ్వచ్చుం డవ్వియచ్చకుఆ 

పుట. 

1! 

896 

254 

248 

510 

812 

47 

281 

875 

149 

812 

200 

151 

ఆరణ్యప ర్వము 

వద శ్ర్రము 

అనిన వె_.ళశంపాయనుం 

అనిన స|కోధుండయి 

అనిన సంతసిల్లి 

అనిన సంతసిల్లి కుంతి 

అనిన, సంతసిల్లి కుంతీ 

అనిన సంతోసిల్లి కురుపతి 

అనిన సత్యవతి 

అనిన సావితి యతని 

అనీన సోమకుండు 

అని నాకు దేవద త్తంబను 

అని నుతింపగ మజశియును 

అనీ పంచినం బనిపూని 

అని పంచిన ద (త్పసాదం 

అని పంచిన నవ్వుడ 

అని పనిచినం గృతరియు 

అని వనిచినం గోటికాన్యుండు 

అని పనిచిన నమ రేశ్వరు 

అని పలికి కపిలుం 

అని పలికి జానకి 
అని పలికి తదీయ 
అని పలికి దనపుత్తు” 

అని పలికి దళరఖా గ 

అనీ వలికి దుర్వాసుండరి గ 

అని పలికి [(చపది 

అని పలికి ధర్మ వ్యాధుండు 

అనీ వలికిన విదురు 

అనీ పలికిన పిశామహుం 

అనీ పలికి మణీయు 

అని వలికి యమ్మ వోసేనుఆతు 

అని పలికి యీోళ్యరుం 

అని పలికి రపవ్పుడు 

అని పలికి వెండియే 



088 శ్రీమదార్ర్ర మహాభారతము 
జీ 

వరము వుట 1. నద సము షు 

అని పలికి నమీపగతుం = 477 = అరి యడిగిర మగ్నించుక 441 
అని పలికి సావి, తి G19 అని యడుగు మన్న యెడ | 

అని పలికెనప్పుడు 40 అని యడుగుుయు ౧19 
అని పలుకంగ గౌతమ" 208 ' అని యదుగుటయు బగ్ 
అని వలుకుచు నొయ్యనొయ్యన . £52 అని యనండు సనిన స్! 

అని పలుకుచున్న 530 ఆని యతని నొడంబటీచి 89 
అని పలుకుచున్న యంగదు 591 అని యన్పగించి యస్పార్టి (116 

అని పలుకుటయు 618 అని యథీనందించి (78 
అని పలుకునవ్పుడాతని = లక! అని యర్జును వారించి, 111 
అని పితృ దేవతల — 168 అనీ యా కోళించు చు గ్ 

అని పూర్వవై రన్మరణ 161 అని యావతణంబ 106 
అని పెక్కు దెజంగుల 665 అని యాబేశించి దేవళన్యకలు 111 
అని (పలాపించుచు అ $8 అని యాదేశించి యుత ర్హితుం 631 
అని [పసన్నుండైన వ్ అని యాశ్వాసించు సమయంబును 3.6 
అని బహుపకారంబులం 0033 అని యిట్లందణునన్ని 680 
అని బుద్దిసెప్పి వీడ్కొలిపిన 470 అని యిట్లు గంగావతరణం వీల్ 
అని మజియుం బిక్కు 871 అని యిట్లు సాల్వుందన 48 
అని మటఠియు. గౌశికునకు ' 40) అని యిట్లు సువ్య క్షంజైన 417 
అని మజియు ననేక . 648 అని యిట్లు న్తుతియించి 78 
అని మార్కండేయుండు 440 అని యివ్విధంబున +67 
అనిమిషచాన చేం[దులకు 49 అని యిష్టధనము లిచ్చిన( Ap 
అనిమిషది వ్యాయుధ . 207 జని యుగాంత్య కాల f0 
అనిమిషునాథుండుం 85 అని యుధిష్టిరుం _ 669 
అనిమిషయమరాకన “కఠ  అనియును నతనియందు . రక్ 
అనిమిషనిద్ద నంయమి ' 870 అని యుపాలంభించి £50 
తని మేలంవుం జందంబున తశ] అని యూహించి త త్పకారందు 530 
అని మొనసాల్వుండు . : 40 అని యెంతసెప్పిన 44 

అని యందజ[దుపద _ త్ అని యెనప్పుడు ఖీమ 499 
అని  యడిగినందాట్టుర్ణం' మ | 832 అనియెనప్పుడు సత్య 822 
తని యడిగిన ధర్మరాజు" 2? . . 226 బ్లనియె నిట్లయే్యేవురు 6516 
తని యుడిగిన నమ్మవోముని | a 472 | అని . యేడ్వల్థం _ధద్వచన_ కరర 

అని' యడిగిన నమ్మ వోముని 495 అనీ యేడ్చుక్రుంగుంతి 2 " రికి 



వన న్టము 

ఆని యేను వేండికొనుటయు 

జూన యొం డెద్ధియుం బలుక్కక 

అని యొడంబడకున్న 

జున్ యొుడం౭బణీ చి 

అను తనూజధూ [మాతు 

ఇబ నిల సుతుండు నీలుడు 

ఇంనీ వానికిం | బదతీణంబు 

ఆన విచారించునెడ 

ఆని విశకర్కించి యప్పటికి 
నానే విధాతృనిధర్మువు 

ఆను విను తించి కృ తార్జుండ య్య 

ఆ. నే వివరించిన విని 

ఆను వెండియు 

ఇక ని వై దర్భుండు దానునుం 

ఆని శంకించి నిజశిష్యు 

ఆని శకుని సప్పుచుండ 

ఆ నిశముం చాండుపుత్తు)లకు 

ఆ నొ సంతుష్టవాదయుండ్ర 

ఇని సకలతీర్ణ కథనంబు 

అూనముచుం బార విలోకనంబు 

ఆ నుచు గడునటిగి 

ఆ నుచు( జేరువనున్న 

అ నుచు నయు్య్యువ రాజు 

ఇఅూనుచు నెప్పటియట్ల 

ఆనుచున్న యవసరంబున 

ఇ నుచున్న యవసరంబున 

ఆనుజన్ములు( చాంచాలియు 

నుజులు( చానును 

ఆ నుటయు నక్కాంత. 

" ముటయు నతి యిట్లనియె 

[ ఆనుటయు నద్దేవు 

ఆ మటయు నయ్యంధన్భ పతి 

_. అరణ్య సర్వము 

పుట పః శ్రమము 

వ్య? అనుటయు న వ్వాక్యము 

141 అనుటయు నాత(డి ట్లనియె 

455 అనుటయు భార్య యిట్లనియె 

649 అనుటయు భీమసే నేనుండు 

ర్ 6 అనుటయు లు బ్దకుం 

601 అనుడు(నత (డేను సూర్వు(డ 

409 అనుడుం దచాజ్జ (బూని 

ర్? అనుడు నేనిట్ల ంటినయ్య 

598 అనునెడ నిందుండిట్రనియె 

ర్్ అనుపమ కేజుండున్నత 

825 అనుపమదివ్యశ స్త్ర 

672 ఆనువము మెట్టి వారలకు = 

824 అనుపమ శెర థ్ | 

191. అనుపమ శార్యవన తుల 

౪63 అనుభోగ యోగ్యములుగా 

482 అనుమాన మొక్కి ంతయును 

£71 అన్ఫ్భత మున కెంత వెజతును 

(0 అనృతము మదమును 

151 అన్నంబు వెళ్లైనత(డు 

£263 అన్నకుమార నీయట్టి 

287 అన్నతోడ నలిగి 

491 ఆన్న దుశ్శాసన నిన్ను 

473 అన్న యిచ్చట నేనొంటి 

18 అన్నలు దమ్ములున్ నతియు 

154 ' అన్నాగకుమారుండును 
£86 అ న్యాయార్జిత మైన 

తీగ అపగత జనళ బ్రమై 

225 అవవ్భాత కమండలుండై. 

629 - అపవ్భాత గాండీవుండునైై 

888 అపవ్భాత సర్వశ్వుల మై 

649 అప్పుడంబరంబున దివ్య 

620 అవ్పుడప్పుట్ట [గొప్పించిన 
810 



488 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

వద వము 

అప్పుడిం[దుండు మున్ను 

అప్పుడు నీవు నూడంగ 

అప్పుడు రణభూమి యంతయు 

అప్పుడు వయోవినయ 

అప్పురుముండును నధిక 

అ|పీయంబు జేసియు 

అబల నీమం[తబలమున 

అబల యిది భవన్మాత 

అబల వెబవకుండు 

అభినవ పద్మదళా జు 

అభినవ భానువీంబ 

అ భివందనంబు సేసి 

అభ్యంతర గృ వాంబునకు 

అమర (గ దా తీణ్యము 

అమర. బుణ్యదినంబు 

అమరగణన మేతు 

అమరలోక నివానుల 

అమర్వవరులందు( 

అమరవ కేణు గ్రపనృయిన 

అమరవైరి విభుండు 

అమరహితంబుగ 

అమరానీక విస్ఫ జ మాన 

అమరులి చ్చోటనుండ 

అమరులుగాలకేయ 

అమరుల శ్రిదన్ను 

అనులచరి[తనిట్లు 

అమల తపోనివానులు 

అమల నివాతసౌధముల 

అమితంబగు మీతవము 

అమీతబలుండు పావాయు 

ఆవి తభుజళ క్రి 

అమీత వై భవలోఖభ 

పుట వద వ్రము 

అమృతనిమి_త్సంబున 

అమృ తమయంబుసు వ్వె 

అమ్మగువ కావున్న 

అమ్మద రాతనుండు 

అమ్మ నీకెంతయు వార్ష ౦బుగా 

అమ్మనుజో త్తముం 

అమ్మనోజ్ఞ రత్నమక్కున 

అమ్మ లారమీవలసినయట్ల 

అమ్మ వోజగరం 

అమ్మ వోత్ముండు బనువిధ 

అమ్మ వోత్ముండుమందో 

అమ్మ వోచేవు ముందట 

అమ్మాయాశళ రములు 

అమ్మని దేవాము వల్మీకమున 

అమ్మునీశుని వాసశ క్రి( 

అయనయనం [గవాుండు 

అయినను ద ల్రిదం (డుల 

అయినను నన్నడిగిలివి 
అయినను నానేర్చువీధం 

అయ్యగన్తు చేత నిట్లు 

అయ్య గ్ని సంభవు 

అయ్యడి మహనీయంబయి 
అయ్యధ ర్వాగ్ని కేజంబును 

అయ్యపూర్వధ్వనివిని 

అయ్య మోఘవీర న్టంబుతో 

ఆయ్య యేము నీపితరుల 

అయ్యర్జును దివ్యశర 

అయ్యలార జటాయువనీ 

అయ్య వనరంబున 

అయ్యవసరంబున 

అయ్యవసరంబున 

అయ్యవసరంబున 



మద్యము 

"అంయయ్య్య్యూనీయనుజుండు 

'సవయయా్య్యా నీవు బకరూప 

ఉం యయఎచ్య్యా ధి స్టిరునకులబియం 

అరయ మయముదేహమిం[దియము 

"ఆర యలగ జీవితంబుగడు 

అర న్ "యొక్కడ 

"అదెక్చత దుష్పరాభవ 

ఇల వరదలు నోర్చిసాగర 

ఇ చరం పాసు దెంచితి రామలవ్మణు 

అంతు ఫు మ యోధ్యకు 

"ఆఅ యు ఇఇకదోరువాదళ 

“ఇతి యు రాధా శ్వయు కృంబులయిన 

ఆఅదూయుగతత్స యోద 
ఆఆ యాతు గ నమ్మ వోత్ముని 

ఆంరూలు మిగులంగాొని 

ఇఆర్హు చానిల|పేరితం 

అర్హ యుండు దుర్ణయుండని 

"ఆ ర్ల యుండు నయ్యమరావతీ 

ఇఅంర్హునుండును న యో్య్యోగ 

అత్హ మా యనర్ధ మూలం 

ఆ జ్ర ఆయోజన విస్తృతం బై 

ఆంద రా (తము నప్పుడందుల 

“ఇం అంమా అుడుక బు చచేతులు 

ఈ ఆను వదెకోటులు గపివరు 

ఇం లు షరఎిండి వ్యూకుమవో 

ఇ ఆ వయం గుణంబులం 

“ఆ లు ముత పస్పమాధి 

ఆం అుషఎఎత పోభరంబున 

ఇలు ఇుుని శాతశ(న్హ్రృమున 

ఆల ముుంలగు వృద్ద విద్యాం 

ఇం అారైయులు గంధమాదన 

అఆలు రై భ్యభర చ్వాజులు 

ఆరణ్యపర్వము 

పుట పద్యము 

297 ఆలబలమందియందుల 

665 అలయక పుణ్యవతములు 
654 అలయక మం|తతం|త 

859 అలయక మాకునందణి 

402 అళయక యేండ్లుగడుం 

534 అలయుచు(బులు(గులు 

63 అలసవిలాసలాలస 

62 అ౭సినెడడస్సి నెడ 

584 అలిగి యుధుష్టిరుండును 

142 అలిగి వ|జాయుధునై నను 

£65 అలుక మెయిందొలంగి 

58 అల్ఫోపాయంజై_న కార వందు 

వైర అల్ల కాంచనరథము వై 

846 అల్హననగుచు నిట్లనియె 

లీక అవధరింపుముదేవ 

449 అవనిలోదమయంతీ 

642 అవనివిదీర్ల మైనను 

£4 అవని నాథ నీకు 

67 అవనీనాధ త దావా వాంచరము 

7 ఆవనీశ యీవాయంబులు 

165 ఆవభృథళోభితుండైై 
126 అవమానాసవామగు 

184 . అవమానితులై ధరణీ 
గరిక. అవశగతిం/గామరో షాది 
272 అవినీతుల వధ్యులం 

68 అవియిల్ల ందునుమాడి 

83 అవిరళ విన్ఫులింగ 

28 అవిరళ నూర బ్రమండల 

657 అవిరోధం౭బుగ 

252 అవ్య క్షత త్రమర యంగ 

267 అవ్వ[జంబున నిం[దుండు 

250 అవ్వనీ తల్లి దండ్రుల 

(88 



690 

పద వ్రము 

అవ్వా నీవెవ్వనికూ(తుర 

అప్వియచ్చరుల 

అశ నా ఖావివృ తాన్యగవ్వూరు( 

అశ్వ మేధంబు సేయంగ 

అళ్వ మేధమునకు 

అసద్భ శ కార్ముక ధరుండ్రై 

అసదృళ కజుండు 

అనమంజనపుత్చ్రు, 

అనుఖాకారతని [ద్ర 

అసుర వీ; నొకమవో 

అనురుల భయమున 

అనురుల యా [కోళధ్వను 

అసురులవలన భయం 

అన్ఫత్పోమణోపాయచింత 

అన్మ[త్పసాద విశేషంబునం 

అహిత చి_త్తవిదారణ 

ఆ 

_ ఆబుషికుమారు కొట్టిన 

ఆకులపడి నలుదేసనలం 

ఆకులముగ 'త్లైబ్యుల 

_ ఆకోదునకురనుండు 
ఆవణంబ కౌతుకాతిసయ 

ఆజమదగ్ని (వసేనజితుండను 

ఆడితి చెక్కు మాటలవి 
ఆతత 'దేజుండున్నత 

_ ఆతనింగాంచి తద్భలము 
ఆతనిగాండీవవాన్తు 

ఆతని ను[గతేజనిటలాడ 
ఆతని యభిమతంబు 

ఆతని యన్హ్రవీర్యము. 

ఆతని శరపాతంబుల్ 

గ్రీమదాంధ.మహాభారతము 
wr) . 

వుట 
| 

నద న్ర్రము 

తీ రుణి మున్ను చని 

ఆ శిఅంగాత్శం mo 

ఆతోయది నీచేశం 

అత్మజుండు ను వ్యెప్తురుషున 

అర్య ధర్భనిరతు లై న 

జట సభ నభో గాః 'ర్ధమర్ష 

అదిత గనిభుండు విస్తుల 

ఆని తా రి త పళనిపై దు 

అదిబీవుగు మహో దేవు 

అటి దేవుడనై న నీను 

అదినవరాధ మొక్కటి 

అదినమునిచరితు (బడ సి( 

అన వ్యానన్ర్ర కలన ము 

ఆదివ్నాస్త్రి [పభావంబున 
జ, టా wy ఆనంద భరితాత్శ యొ 

ఆనతి వత యట్టయిోా 
ళ్ 

అపత్సము[ద మగ్నంబై. 

అవదియేవురును ఖీముండు 

ఆపర్లా ధులవలన నిన్నెటింగిన 

అప్పుడతను వహ్ని యతులిత 

ఆవాలవృద్ధ (వనీద్దుండ వై 

ఆభగీరధు తవంబునకు 
ఆభగీరధు నపొరభూభార 
ఆమారుతంబు| గోలి 

అమివము సింవాములచే 

ఆ మెలంత నేయు సవినయ 
ఆయతక్రుంత్ర కార్ముక 

ఆయళ బాహు దవ 

ఆయత బాహులు[గబలు 
ఆయుధీయ నురతితంబయిన 
ఆ యెలనాంగ భర్తగడు. 

ఆ యెలు€ గేర్చడు; నవనీ.. 



పద్యము 

ఆరక్కనుండునుం దనచేసిన 

'ఆరక్కానుండాచేయి దునియ 

ఆ రాతనకుమారులు దండి 

ఆచాకన వృపభుని 

ఆ-రాక్షను నతివీరు. గుబేర 

.ఆరాజపుత్తు)ల నారూఢ 
ఉకరాణు గుణములు 

ఆరా]తియర్దునుం డనుజుల 

రామ వ్రజ లైత్యసద్ము 
ఆ రావణుండునిజ 

'అ-రావణు 'దేవాంబున 

ఆర్బి వెనుక దగిలియళని 
ఆర్యులకు విహీనకయు 

ఆలములోన వీంళనమరా. 

'ఆలవణాద్ది మధ్యమున 

''ఆలస్యంబొకయింత లేదు 

ఆలిని రాజ్యముంగోల్పడి 

ఆలోనన విరథుండనై_ 

ఆవన చరుండును రామునకు 

-ఆవన జాతీపరిస్ఫుట 

ఆవనితవచనములు 

ఆవిభు కాంత గాదె జన 'కాత్మజ 

ఆవే శ్యా్యాజనులధిక 

ఆ వె మె. దర్భుండునిఖల 

ఉత మె వె వన్వతు: డెక్ గ్రా నా(డు 

ఆనె వై [1శవణుండువన 

అశం ఖరవంబు మహేం(ద్రాళని 

ఆశ 6లయునకు ధర్మపత్ని. 

ఆశితులను ఖ్ క్తులగు 

ఆవముయంబునం టి; కత. 
వ 

ఆశేమయంబున నక్కడ 
అఆసముయంబున. బర్వత ' . 

ఆరణ్యప రోము _ 

వుట. పద్యము 

(6 ఆసమయంబున నఖిల 

569 ఆసమయంబున నమ్మునీం|ద్రు 

540 ఆనమయమునమున్న 

539 ఆనముదోద రంబున 

£05 ఆనరోవర తీరంబునం 

క్ర్రిఫ్ర్ ఆసాళ్వభూపతియా ప్త 

102 ఆసౌగంధిక కమలంబు 
01 జ హారివీర వాహినుల 

£57 ఆహవనీయముఖంబున 
ర్ి 
608 ఇ 
606 ఇంక నెవ్వారికీనిట్టి 

ల్ల్ ఇంకనై_న నన్ను నేల 

5!8 ఇంకనై నను నీవువివావాంలై. 
558 ఇంక వీరి నెణీ(గి శేనియు 

శీ8ి&  ఇంతకుమున ఎవా(డునని యెం 

567 ఇంతకుమున్నెన్నడునే 

478 ఇంతయుుగపినాథ నీకిది 

570 ఇంతయు నెటింగింప నీవ 

616 ఇంతయు వినవలతుననిన 
567 ఇందు చేసిన పుణ్యంబి 

587 ఇందు(జేసిన పుణ్యంబు లెల్ల 

218 ఇందుధర్మపసాదమున 

104 ఇం [దక ల్పులై నయేవురు 

888 ఇం [దియంబులన౯గ 

583 ఇం|దియంబులన నెయ్యవి 

269 ఇంది యంబులుదివిచిన 

412 జం (ది యార్ద ంబుల కెలనీన 

.జ్తీ ఇం|దుండును వారలనందఅ 

424 ఇంకనయినను వారిరావించి 

104 కక్కాపోతంబు నాకువేవ. 

వళ... ఇక్కొలనం క్రైతమాసంటు = 



682 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

వుట 

ఇక్కొలని నమీపంబున( 285 

ఇచ్చన్నతో(జనియిన్వన 127 

ఇచ్చిమణియు నిట్లనియె 674 
ఇచ్చెదళ క్రి నీకువిను 6560 

ఇట 'రాఘవుండును ను[గీవ 590 

ఇట్టిక ల్బాంతంబు ల'వేకంబు 845 

ఇట్టిదిన ్ రసుఖము లేనా నః 504 

ఇట్టిదినమయంబుగా. G50 

' ఇట్టి నన్నుంబట్టియిప్పాటి $18 

ఇట్టి మవోత్వాళంబు £88 

ఇట్టి మాకవకారంబు నీయుట  వీరిగ 

ఇట్టి వర్తనముల నెపుడు 441 
ఇట్టి శాపమమ్మునీం|దుండు 298 

అట్టు లేయుటయును 'నెవ్పటి 688 

ఇట్టక్కంపివరు లాంగూలంబు6 878 

ఇట్టతండు గంధమాదనంబు 542 

ఇట్టతిదూరంబుగా నెలయించి 554 

ఇట్ల ధిక విలాసంబుతో 85 

ఇట్ల నేక మాసంబులు 118 

ఇట్లనేక సవా సమహీసుర 18 
ఇట్ల పూర్వ స్వయంవర 111 

_ఇట్లరిగి భరశాది 614 

ఇట్ల రిగి యందు గృత 496 

ఇట్టరుగుచున్న దమయంతి 12) 
ఇట్టరుగువాండు నిజసింవా £09 

ఇట్లమ్టాన[కుండు దానును లిక! 
ఇట్లాడ న ఎక మేయేనేడ 557 

ఇట్లాదంపతులు [(పమోద 858 

ఇట్లాదంపతులు మంద 823 

ఇట్టి ద్దలచేత శర 74 

ఇట్లీ ద్దతు నన్యోన్యరూవ 108 

ఇట్లు బుతువద్దునొద్ద [జ 

పద ము 

ఇట్లు బుళ్యళ్ళంగుండు 

ఇట్టు బుళ్యశ్ళంగుం (పబోధించి 

ఇట్లు బుశ్యశ్ళంగు సాగత లు 

ఇటు కాలకేంయయులందొొటి 
స ఓ 

ఇట్టు కుంభకర్ణుడు 

ఇట్టు కృత వతిజ్జుం డై 

ఇట్టు "కొం తేయులేతం 

ఇట్లు ఖరదూవ అాదులం 

ఇట్లు గంధమాదనపుణ్య 

ఇట్లు గెవిసి చ్మిత నేనుండు 

ఇట్లు గవిసినం (బార 

ఇట్లు (గొచ్చి[గొచ్చి సగర 

ఇట్లు చనుదెంచి ధనంజయుండు 

ఇటు చారుదీమునివుర 
tn fa టి 

ఇట్లు జటాయువుంగూల్చి 

ఇట్లు జనియించిన యర్భకుం 

జట్లు జూద౦ంబటున? బుష్మరు 

ఇట్లు తనళ క్రి శూాలంమిటు 

ఇట్లు తిగర్హ శిలిసింధు 

ఇటు దన చేతంబూజీతుంజి 
wn Coe 

ఇట్లు దన సొధనంబులు 

ఇట్టు దమతోడన వన 

ఇట్లు దమయంతి నిజనాధు 

ఇట్లు దలంచి భీతగొనుచుం 

ఇట్లు దలనడి యవ్వీరు 

ఇట్టు దలవడి రామరావణు 

ఇట్లు దళరథుండు నురలోళ 

ఇట్లు దివ్య పురుషుండయిన 

ఇట్టు దుఃఖంచుచు దమయంతి 

ఇట్లు దుర|ోధనుండు గర్భ 

కట్లు దృ ఢాళ్వ కపిలాళ్ళ 

ఇట్లు దేవతలు గుమారు 



ఆరణ్యపర్వము 

పద్యము పుట. పద్యము 

ఇట్టు చేవేం[దుండు ధనంజయుం 82 ' ఇట్లు వచ్చి తమలోమాట 

ఇట్లుద్భవించి దళనవా|వ 289 ఇట్లువచ్చిన మవోముని 
ఇట్లు ధర్శ్భజునిబిడ పీడన 256 ఇట్లువచ్చి వరమభ క్తి 

ఇట్లు దర్శరాజుకు జేరు 200 ఇట్లువచ్చి మవో దేవుండు 

ఇట్లు ధర్మరాజు వచనంబున + వలి. ఇట్లువచ్చి చారలచేత 
భు 

, ॥ సుల్ల nt 

ఆట్టు నిక్రాతనిపాతభిన్నోన్నత 283 బట్టు వనిచిన 

. ఇట్లు నిలిచి కాంకేయా(గజు 666 బట్రువబచుటయును 
| on ౧ 

ఇట్లు నివారక వచులంజంప్ £03 ఇట్లు వికలేందియుండై. 

ఇట్లు నివాతకవచులు య వీ0/. ఇటు విరథుండయి కరుండు 

అట్లు నివాన్యమానంబు 488 a పాతు డున 
' వీరూ 0 జు 

ఇట్లు నేలంబడి తడయక 5!6 గా వివారించియహిత 
ఇటు ౦ ఎటో, 

ఇట్లు నొచ్చి గంధర్వనాయకుండు 468 a విహితమంగ రు 

ఇటు పాండవులుగ్నత ల కొన ంగళాచాుం 
రా లి ఇట్లు వుట్లినయప్పావకుండు 

ఇటు వెరిగినవింధ౧౦ంబు 204 గాటు. 
గా లి ._ ఇట్లు వెడలి కమెదురనున్న 

ఇట్లు (వనన్ను లై_యిం[ దాది 878 శ వెడలి య శివ గంబిగు 

ఇట్లు [వవాస్తుండువడినం 508 యు జ న లొ 
ఇలట్టు |పీతుండై యతండు శల కట్లు శరణ్యవరణ్యుండై న 
ఇట్లు బలచండబలవ! జ 599 ఇట్లు శుక్ల పతంబున6 

ఇట్లు బెట్టుగానడంచిన 683 ఇట్లు సంగతులైన 

ఇట్లు | బవ్మో(న్ర్రపీడితుండయి 43 ఇట్లు నంళ్య కృశరీరుం డై 

ఇట్లు భగీరథుండుగంగా 218. కట్లు నని కువలాళ్వుండు 
ఇట్లు భ రృవియోగాతురయై 140 కట్లు ననిచనిమణియు 
ఇట్లు మవోశేణువటలం ఖర్మ ఇట్లు సనుచెంచుకురువీరుల 
ఇట్లు మహిషాసురసంరజితం BE ఇట్లు సర్వుజనసత్కా- 'రార్జ్ముం 
ఇట్లు మూర్భితుండయిన Al ఇట్లు నల్లి యందుమండూకంబు 

ఇట్లు మృగవ్యాళతస్కర 128 . ఇట్లు నురేq్మ్మదుండరిగిన 
ఇట్లు | మొక్కి పని యేమని 266 ఇట్లు నూతపుక్రునివికృత 
ఇట్లు యజ్ఞ పుత్ర, ండైన 245 ఇట్లు నేతుమార్గంబున 

"ఇటు రాఘవుండుసీళా 585 ఇట్లు హిరణ్యవురని వాసుఅం 

ఇయు 'రాజవేషమంబువికల్పితంబు లీక . ఇ శ్రైల్ల వారికి నాళ్ళర బ్రంమిగా 

i oN 

. లంజల నేశారవంబె న లైక్తీ! ఇట్లూక్కూుము వూ రంబు “న్యా 6 గవ! ల ౧ జాకి 
ల్లా, 

698 



89: 

పద గ్రము 

ఇత(డు నుశేందుండొం జె 

ఇత( డెత్తఆి నెయ్యది 

ఇ త్రణి(బిన్నిపోయివయినే త్తి 

ఇ త్రిఖంగున ధూ [మాకుండు 

ఇది కు బేరువనంబు దీనికి 

ఇది కృతయుగ (పనర్తనంబు 
ఇది చిత సేనుండను గంధర్యు 

ఇది కేజంబునక వసర 

ఇది దథతీణాపథంబున 

ఇచి దతుమఖస్థానం 

ఇది దగునే దశానన 

ఇది నావరలాళంబున 

ఇది నీకు( బరమ సౌభాగ్య 

ఇది పంచయోజన [సమాణం 

ఇని పరమ యోగదర్శన 

ఇది [వావ్మాణ ధర్మ ౧బుగాని 

ఇది మనుష్యకృతంబు గాదు 

ఇడి మనుష్యుల కర్మగతి 

ఇది మహో గాటవి సింవా 

ఇది యతవాదయమన(గా 

ఇది యట్టిద నీచెప్పిన 

ఇది య నేక సత్యా శయంబు 

ఇది యము నయను మవో 

ఇది యమ్మాంధాతృ దేవ 

ఇది యస్మదియ [వభావంబు 

ఇదియును (బవ్మాళిరంబను 

ఇదియు విస్ణుపదంబు 

ఇదియేమి యాశళ్చర్యంబొ 

ఇది వీద్యోపార్టనంబున 

కది షిశ్వామి[తునియాస్పద 

ఇది వొనగదు పాండవులం 

ఇది శాంత త పసుల 

పుట 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 

వద వము 

ఇది సకలంబుగాంచి బంధు 

ఇది సక లసుకవిజనపీినుత 

ఇది సకలనుకవిజనవినుత 

ఇది నకలనుక విజనవీనుత 

ఇవె నక అనుక పవీజన వినుత 

ఇది సక లనుక విజనవినుత 
ఇ సకలనుకవిజనవినుత 

ఇది సక లనుకపేీజన వినుత 

ఇది హిరణ్య పురంబిందు( 

ఇనకులతిలకుండు బాణానన 

ఇనవంళో త్తముం డిప్పుడ 
ఇనళ శి తా రాదులకుం 

ఇనుండలఅ చేత మాటువడు 

అఇనుండున్న 'దెసనుండి 

ఇన్నలినాకి యెవ్యతియె 
ఇన్న లోపాఖ్యాన మప్పుడు 

ఇప్పర్వుతంబు బై వనీివానంబు 

ఇప్పుడు 'కామ్యుక వనంబు 

ఇవప్పువ్వులు నొకు( దెచ్చి 

ఇభరాజగమన నీవెందుల 

ఇబ్బంగిం బనంకువ 

ఇమ్మణిమతీపురంబునC 

ఇమ్ముగ? దర్భూమాఘాణమ్మున 

ఇమ్మన లేశ్వరమా 

ఇమ్మునివరునకు నన్ను. 

ఇమ్ముల ధర్మజునకు 

ఇరువురం దోడ్కొంని శానును 

ఇలల్మబసిద్దుడు బుమతపరు 
(ణి | ఇ 

ఇలకున్ గంగతరంగ 

ఇల్వలుండు ననుజు 

ఇల్వలుండును మునివరు 

ఇవ్వీధంబున 

వుట 

S96 

98 

198 
99 

979 
4:0 
677 

678 
808 
ర్ి 
ర్కక్ 
2.4 
851 
517 
5608 

159 

75 

498 

£94 

188 

597 

194 

బి44 

864 

నలల 

191 

89 
198 

188 ... 
. 215 
194 

185, - 

ర... 



పద సము 

ఇప్విధంబునం బెక్కు 

ఇవ్విధంబున గంధర్వులు 

ఇవ్విధంబున. ధర్మంబు 

ఇస్విధంబున నాజుపర పందులు 

ఇప్మిధ ంబున నసాలఖుమోటులు 

ఇన్విధంబున మహిషాసురు 

ఇవన్వీఖీతకంబున ఫలపర్ణ 

ఇ షమృష్టాన్న ముల దొలి 
(ye) రు (2p) 

ఇష్టమైన వరములిచ్చెద 

ఈ 

ఈ కన్నియ నాకూతురు 

ఈ కమలాడీ నొకు 

ఈ జంతుంబశువుగావధించి 

ఈతండు శాలిహో[తు( 

ఈతండగునె మీబాలకుచేత 

ఈత (డు పరా|క మమున 

ఈతని పల్కిన ట్ల 

ఈతని పౌరుసంబరయ 

ఈ దిన్యబాణమ్మున 

ఈ దురాత్ముండు మిమ్ము 

ఈ 'చేవదేవు కరుణం 

ఈనగంబు శృంగంబున 

ఈ పిన్నది నాకూతురు 

ఈ పురుషో త్తముండు 

ఈ యేశకార్లవ మీవటటితి 

ఈ యొడలు విడిచి వేలొక 

ఈ రథ ంబులతో(బోవ 

ఈ రథ మెక్కిళొల్లి 

ఈ రాజపుత్ర దోడ్కొని 

ఈ రాజవరులతో నేను 

ఈ 'రాజనుతునకు నిద్దినం 

ఆర ణ్యపర్వము 

పుట 

859 

459 
తరి 

పద సము 

ఈ రెంటిలో నీకెయ్యది 

ఈ లోకంబున వనితలు. 

ఈ లోకమయగు. గొందజ 

' ఈ లోకమునకు మీందై 
ఈ వచ్చురథంబుల వానరేవురు 

ఈ వనమునందు రావన 
ఈళ్వరుండు వానికి 

ఈసున దుర్యోధన 

ఈనున నీశు(దొట్లినుర లెల్ల 
' ఓ న 

ఈ సైన్య నిరోధంబున కిది 

ఊఉ. 

ఉక్కటి యిట్లు మధ్యము 
ఉక్కు_న శూదులత్ఫు(గులై_ 

ఉత్తమ త త్రి యుండేల 

ఉ త్తరాయణగతుండై.. 

ఉద్యదృలులు గుమారులు 
ఉన్నంత ( దచా[ళమవాను 
ఉన్నతీ( బూని నీవు 

ఉపకారం బొనరించితి _ 

ఉపవాస వతసంత తాధ నయన 

ఉస'వాన శ్రమమించు కేనియును = 
ఉరగ ఫణా[గరత్న 

ఉరమాడి యాళరంబుచ్చి 

ఉరమునయందు(గన్నులు' 
ఉరుఘర్మాఘవిఘాత. 

ఉరుతర విక్రమాఢ్యు 
ఉరుశ్శన్త్ర వృష్ట నావై( ॥ 

. ఉబివగు నారి ౩ పంటలు 

.. ఉబుముచు నంత్య కాల 

ఉల్లపద్భాకరము పొంత 

. ఉల్సిము సత్యనంయమము 
, 9 గొ ! " , ' 
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పద్యము 

టీకి 

ఊలక మీఆఅనాజెదవు 

మీ 

లూశీకుండును గాధికి 

బుళ్యశ్శంగుండను ముని 

య 

ఎంత యు వృద్దులె తమకు 

ఎంగ యోటువడిన నంతీయ 

ఎందు: డీ వచ్చితయ్య 

ఎందుండి వచ్చితి టు విరకుమార 

ఎకి ఇడ రాఘవు(డక్కు ట 

ఎచటనున్ననై న నెల్బప్పుడును 

ఎటికముండ న నిటి 
అ ట్ చా టు 

ఎట్టని న "వేదంబులు 

ఎడ (బడక యవోోళశా తులు 

ఎడ ఫక్ వాబ్బనక కియల 

ఎదిరింగ న్ను జలుంగ(డు 

ఎదుర బుడి వాని 

ఎదుర ను? మ్యల(జా చిన 

ఎదురు జోక్ ది ప్యా(న్ర్రంబు 

ఎన్న 6డునిట్టిసావాసము 
టి 

ఎప్పుడు ధర్మ వోనియగు 

ఎయ్యాదిధర్భువునకు6 

ఎ య్యుడకు(జనినం 

ఎకిక లుగ అలక, ల 

ఎణీ(గిగినిమ్ను నేను 
eb (గి 'యెటజీంగి నేండెన్వండు 

ఎలి యజీ(గిదీని 

ఎంరీ(౧ యెజీ(గ1న్ను 

Jeon క తప్పుగా మెలల 

ఎలుంగక తవ్పునేసితి 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఫీ 

వుట 

984 

ఎయి(గవు గాక రాఘవు 

ఎంిక ని యెజటు(గకో 

ఎయికున న్ను నుజుక 

*. యంగురాలుపడ వొరలం 

ఎట్ల సయ వ్రములక 6 

బెల్ల భంగులనీళ్సయం 

ఎల్ల లోకంబులునుజూ చి 

ఎల్ల 'వారు'సథయింగ 

ఎన్న 64 మ్మ వోనురువధియించు 

ఎవ్వండునత్యంబ యుస్పృుడు( 

ఎవ్వరి దానవంబుజ 

ఎవ్వటన నులుకునో 6 

ఏ 

పళాన్వయ జాతులై న 

పకోత్సవంబుల య్యెం 

పచినవొదల( బొరల్బ్పడ 

పడుమాట లాడి నయంత 

పదినమున ౦దువణ్ముఖు 

ఏనఖిలతీగ్ద ధర్గనొర్థ 0మి 

ఏ నొడిగిన యర్జ ములగు 

ఏనళిపావభావమును 

పనిందులకునీశ ర్థంబు 

ఏనిందులకువచ్చి మీచేత 

పనిందియములు మననును 

ఏ నిక్కాడంగా ర్యార్ధి నై 

ఏని మ్మైయిను త్రము 

ఏనుదాననచాయకుండ 

ఏను దీనిదుఃఖంబు( 

ఏనుధర్భలుండనై తి 

ఏనుచేవదూళనింతి 

పను దే వేంద్రపదవినుండ 



న ఆరణ్యపర్వ్యము 

వద్యము పుట 

చశమ్నైక్సు దొల్లి భూమింగల 184 

తుడు ధర్మనుతుండనీతండు 27 

తుము ధర్ముండంజువ్వె 673 

శమము నలుభార్యః బుణ్యవిహీనత 125 

తను నామృగంబునేసికి 74 

తను నీమనోరథంబు 615 

కుమును నీవలననిజము 441 

తునును కాండునందనులు 826 

చమునును జానీ పిణుందన శీ 

ఈ మనమునువారఅయయివది 808 

తూడు బకానురుననుజుండ€ £7 

చమ నకు: బహు వేదశాన్ర్రృమ్ము వ60 

చను జబాండుమతుండభీముండ త] 
చును యవతంబుల వారికి 16 

చును భవదాదిష్ట విద్యా స03 

తుము భీముడం కాండ వేయుండ వేపై. 

ఈము మండూక నాయకుండ కర! 

వును మీళారణంబున 238 

వను వలదన్నజూదము 449 
మను విశ్వావసుండను 563 

తను సకలలో కేశ రుండ 575 

చను సము[దతీరంబున 88 

కును నైరం[ధినయియుండి యు - 189 

శుము వానుమంతునంతియ 278 

చెట్టును సత్యభంగంబు 96 

మెట్టును సత్యసమయం 68 

ఈ నాలుయగమి నిట్రడిగితి 444 

వ నేడు లగు దెంచెనర్జునుం 2౨2 

వెనేడనిం|చాదు లేడ 108 

చముణ్యనతికి నీవింకం 651 

ఓ మన రెండుచేతులను 278 

చమికతమున భూదేవుం 667 

“ వమిట (శో తియు(డన (జను 66 

పద త్రము 

పమిసేయుదు 'నెవ్విధంబున 

ఏముతవంబు సేసి 

పము తపోద్భష్టి ౦ జా చితిమీ 

పముడదేశాంత రంబుననుండి 

పమేమ మున్ను పూజింవుదుము 

పల మదిరాజివలవని 

డూ 

ఒండొరు? బట్టుచుందిగుచు 

ఒండొెరులం గడవంగ 

ఒండొరుల చెయిసబచి 

ఒండొరువుల మొగంబులు 

ఒక యళల్బమను జ్మకియ 

ఒకరుండ ఛ్యాతియంతయును 

ఒకదనుజారముండు 

ఒక్కుకర్ణ్యంబు నీలోత్పల 

ఒక్కాచినంబునందు 

ఒక్క నాండజ్బాలకు కురువు 

ఒక్క నాడ మ్మ వోరథులు 

ఒక్క నాం డుద్దాలకు కురు వెక్కి 

ఒక్క నాండునలుండు 

ఒడ లువళంబుగాదు 

ఒడ లెల్ల (వీండికూడుగః 

ఒడిసి తలవట్టి నేలం 

ఒనరల నాక సమాదిగ 

ఒప్పెడునదియినను గడు 

ఒరులు వచ్చిన చొవ్వులే 

ఒవ్యని వార లయెదురున 

ఓ 

ఓకర్ణ సుజన వీనుత 

ఓయన్న యీతటాకము 

ఓయయ్యలార యేను 561 
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వద న్ర్రము 

ఓరి దురాత్మ యీోయజబలఅ 

ఓరి దురాత 3 యోాయబల 

ఓకిదుమాత శ్ర యేనిట్లు 
చ య 

ఓహో యి మ్మయిధర్మ 

క్ 

కడంగి ధర్మముతోడ 

కడగి బుద్దిబలంబునంద 

కొడంగి బుద్దీం|ద్రియ 

కడ సమబుద్ది వీనికి 

కడుం[గొవ్వి కే(కువసెడియె 

కడుందడవు ని దవోయితిం 

కడుకొని కడుదుఃఖము లై 

కడుడస్సి నడవసోపని 

కడుదర్చితుండని నిన్నున్ 
కడు దుఃఖము నొందితినని 

కడు నలిగి యమ్మునీం[దుండు 

కడు నిమ్ముగా దున్ని 

కడు నుగంబగు [వతమిది 

కడునెండ యెొక్కునంతకు 

కడునెయ్యురు హితముగ € 

కడుభయమున మాతలి 

కడుమరగిన సౌఖ్యంబులు 

కోడు మృదువులనుచు 

కడురేపకడయ మేళల్కని 

కడు లజ్ఞయు దైన్యంబును 

కొడువడి గాడ్పుచే 

కదిని | పవాన్తు(డార్చి 

కదిసి యద్దును తేరు 

కనకగిరిం [బద ఉణముగా 

కనకమయ మైన 
నక మృగమజబట్టుకను 

పుట 

417 

559 

567 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
- స 

పద్యము 

కొనక మృగ రూపమున 

క్నీ గంధర్వులు గమ్మ ణి 

కని డెందంబున( దల్ల డం 

కని తదీయనమృద్దికి 

కని చానిం (ల వెళించి 

కనీ ధూ మాముండు 

కనీ భక్తి [మొక్కుటయు 

కని యంళతంత నాకందన 

కని యంత౪గదిసి 

కని యాత్మగతంబున 

కని యిది ర త్నాక రమివ్వననిధి 

కనియెంగోమలనీలమేఘ 

కనీయంగోమలి నీలమేఘ 

క పిస్టితుండ నై_ 

కని ను గీవు(డు బిట్టధల్బు 

కనుకనీం దూరి దుర్జనులు 

కన్నీరు జడిగొని (కమ్మల. 

కమ్నుల నిద దేఅంగ 

కన్నులు వచ్చియెల్లడలు! 

కపిలు కోపాగ్ని (కేసీ 

కమనీయంబగు జన్నీదంబు 

కమనీయ కొనకవుంఖ 

కమనీయ కమలినీ కల్లోల 

కమనీయ కమలినీ క్లోర 

కమనీయ జలద వర్దుని 

కమలభవ_ [పద త్తవర 
కమలహీన మైన కమలాకరము 

కరము దుఃఖపడినయాని 

కరిని కరంబుతో. డోడరి 

క రిరాజగమన మాక 

కరివర కిరి కూర్మ జ్యూ 

560 : కరుణామూర్రివి నీవు 



కర్ణ జయ ద్రథ గాంధారు 

కర్డునగవు లోకగర్హి తుం 

కర్టుని యాడినమాటలు 

కర్భ ఫలంబులు దై వమానుష 

కర్మ ఫలములేదు కర్మఫలా స్తికి( 

కర్శవళత. జూ వెకలుగు 

కలడు మ దేకుండు ఘను 

కలదు చేవగు హొళ్టింబని 

క €ధనము లెల్ల నొడ్డుచు 

_కలనీలకంఠ కోలావాల 

కలయనరలువచ్చి 

కొల పారెల్ల ను మడినీరి 

శ లహాంస పలికిన 

కలికాొల భరతలవ్మీ 

ళ లిదమయంతి(6 బాప 

కొలిమియు లేమియున్ 

క లింయుగమునందు ధర్మము 

కఠిసం[పావ్లుండ నై కడు 
క లినమావి ప్ల మతినయి 

కె 

కాంచనవనశ్తాపమను (డె 

కాంచనవర్జుండుగడు 

కామంబును [గోధంబును 

కార్యగతుల తెటి(గు 

"కార వ్రఫలముల యెడ ( 

కార్య మొక్క టియును లేదు 

శార్యనిద్దిపొ ం"బకాలంబు 

ఇాలకల్పుల నుగ తెజులం 

కాలకేయులు మవోకాయులు 

కాలచ కము నిర్వికల్పము 

కాలవిపర్యయంబున 

అఆరణ్యపర్వము 

పుట పద్యము 

'కాలుండ(జు వ్వెయే(/గమలాతి 

'కావరయ్యయనిన (గరము 

కావున 

కావున 

"కావున? గార్యజ్ఞుండవగుము 

కావున (బతీయనుగ నునం 

కావున (బతులకునెప్పుడు6. 

కావున నిట్టిదురవస్థ 
కాప న నిత్యము సమ్యగ్యావము 

కావున నిది మదనుజీవిశ 

కావున నివ్వుశు మదీయ 
"కావున నిరతము 

కావున నీవు గర్వంబు 
కావున నీవు దృఢరజ్జు 

కావున నీవు [పాణములు 

కావున భంధు మి|తధన' 

కావున భూతంబుల 

కావున మదీయంబులగు 

కావున మి త్తమనోరథం 
కావున శిస్టాచారనియశిం 

కావున ఢోక చై_న్భముల 

కావున సత్యవంతుని (పొణంబు 

కిమ్మీరుండ నురక్కసు( | 

కీ రియ యిచ్చుం బుణ్యగతి( 

కీ ర్రి విడువంజాల(గీ ర్హితో 
కుండ లములు/గవచము 

కుడిచినపీమ్మటం కుసుమ 

కుబేకుండును బాంచాలీ 

కురి'సె( (దిచండవృ ప్తి 

కురిసె మరుద్వచ నానంతరము 
కురుకులేఖరుండత(డు 

కులదూవకు దూషించి 
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పద వ్రము 

కులమును సిరియును 

కులవతులును సతులును 

కులశీలోన్నతియు 

కుల శై లంబులు [గక్కునం 

క లిళపాతభం గుర మెన 

కూడినకొండ (ముచ్చులను 

కృత (తేతాద్వాపరకలి 

కృతమకాని క_ర్తవ్యంబు 

కృతిమతియై యేడేండులు 

కృతముదలంచి చిత్తమున. 

కృత యుగంబున(గాలకేయ 

కృతయుగమ)నందు ధర్మువు 

కృత వాస్తుండు[పవాస్తు( 

కృ తాధ్యయన శీలుండై 

కృష్ణ షద్వెపాయనుండును 

కే 
కేకయసృ్ఫంజయపాొంచాల 

శీవల ధర్మా చరణంబు 

శీశినియును జాహుపలుకులు 

కొండొక సేపునకుమహోద్దండ 

కొందటునూ తులశ్య ముల! 

కొడుక విన్ను(గాంచు 

కొడుకు (గని యెనవాజ 

కొటుకునిందునునందు 

కొడుకులం దెల్ల(గడుగూర్చు 

కొడుకుల(బలువుర. 

కొడుకులకు వగవ మును 

కొని వేగంబున దజీళాభథి 

“కొనుమిదే నీ మనః పియునిC 

కొలకుల 'వాగులన్ నదుల. 

కొలను వెలువడి చను దెంచె.€ 

మహాభారతము 

పద వ్టము 

కోట(బన్నిన ఘోరచానవ 

కోటినవా [స సేనతగ ( 

కోపా వేళ ఘూర్గ మాన 

కోమలకీ రషట్చరణ 

కోరి జనపతిదనకూర్మి 

కోరి యనేకయుగంబుల 

కోరి యొక్క కొడుకు. 

కోరుదు నేనువి। పతతి 

"కౌెంగిటనను.( జిక్క (గదియించి 

కారవనాథ నీకు 

"కౌర వేం [దబకముగాను 

కాెశికుండును ధర్మ వ్యాధు 

[5 తుఫలములు వడయ.(గ 

[కమమున, బాండిత్యపరా[కమ 

క్రమమున నీచేసిన 

[క్రమమున బా ప్య్యాందియ 

= [కమమున రాష్ట్ర్రములును 
| లు 
[కమమున శిస్టాచార 

(కమ్మ ణీపో కత ప్పెడినె 

కూరతరధా_ర్తరాష్ట్రు ని 

[కూరు(డు ధా _ర్హరాష్ట్రు (డతి 

[కోధంబు పాపంబు[గోధంబు 

కోధమోవహానామకులై న 

క[తవధ నై నపావంబు 

క[తీయజాతులు ళూద 

త తియ్యపభావం బేమనవచ్చు 

త క్రియ, వవరుండ 
తమగల వాని కింబ్బ థీ 

ఉమయంద చి త్తంబునిల్చి 

తమయతాల్చియుండ. 

తమయు నహింనయు 

తమయును చేజంబును 



పద్యము 

జీ.తిసంశ_వ్రకులన (గా 

ల్లి 

ఖర కిరణ తా పమున 

ఖరములంబూనినరథ మున 
ఖరుండును శూర్పణఖయు 

ఖరుడు ఖర కేజు 

గ 

గంగాదినదులతోంగనక 

గంధర్వులు దెరలుటవిని 

గగనమున సురసిమానము 

గణుతింప రాని వానర 

గద(6గొని కీము(ండంత 

గద (గప్పి ఖీముమీందను 

గమన వేగంబున (దుమ 

' గరునులు గడవంగ. 

గాండీవ పవన [(పేరిళ 

గాండీవ మాదిగాంగల 

గాండీవముక్త దారుణ 

గాండీవము విల్ల కు 

గాండీవరేఖయాఖండల్లు 

గిరిని ర్మ రములంబుట్టిన 

గిరిశిఖరాభోగబ్బవా త్తర 

గిరిళ్ళుంగతుంగ వి[గహుం 

గీర్వాణ వభుండాదిగ 

గీర్వాణ[పవిము కృ బాణపటల 

_ గురుంగగొనియాడండు శిష్యుడు 

గురుముఖమున(6 బడయక 

గురువచనబోధితుం డ్రై. 

గురువాక్యరవ లై కాదర 

గురుళు[ శూవం జేసి నీకు6 

గురుళుళూవమ యొవర్చుచుం 

పుట 

485 

819 
578 
541 
540 

846 
460 

877 
586 
296 
295 
268 
840 
580 
15 

807 
450 
ర్15్ 
281 

815 
రం9 
207 
488 

856 
5డీ 
లివి 
549 
401 
ల81 

_ఆరణ్యపర్వము 

గురువై లోన్నతగా[తు 

గువుడు దేవ సేనంగోరి 

గొనముల (పోక నీయనుంగుం 

గో చేవఠితి దేవభ క్రి 

గోపాల సమన్వితుండై 

గోలాంగులో త్తములాంగూల 

అద 
ఖు 

ఘన కోదండో[గమౌర్వీక్వణ 

ఘన జవ నత్త చారు 

ఘనతర దై త్యడానవ 
ఘనతరధర్భతమంబొకొ 

ఘనపతా హతులం[ బకాండ 

ఘనజావోబల దుర్నివార 

ఘనభుజ నీకారణమున( 

ఘనముగ జంబూద్వీవంబున+ 

ఘనముగ ధనదేం[ద 

ఘన మెనీ పసృథుబాహు 

ఘన శ స్రా(శ్రమవోట్డి వలదు 

ఘను. డమ్మణిమంతుండు 

భను(డ యేగుణములు 

ఘనుండిం దద్యుమ్నుండను 

ఘనుండిల యెల్లిను (ఇబావ్మాణ 

ఘను(డీపార్టు(డు నావలనన 

ఘనుడు పరీజీతుండనం 

ఘనుండు రుజస్కరుండనంగా 
ఘనుడు వృకోదరుండు 

_ ఘోరగదావిదారణ 

ఘోర పరా(కముల్" (వబల 

ఘోర వి[క ముండైన శేళియుం 

ఘోరారిదారుణములగు 

భఘోరావావరంగమునకు 



702 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

పద్యము పుట పద్యము 

చ చీరాజిన ధారులనవి 

చంవెచేని మమ్ము 876. చూచి శె నినిసాహాసము 

చక్క-(గమ్మింక ముందటి = 567 చూత లక్మణ సును 
చచ్చిన పిమ్మటం గడింది 488 చెట్ట నని తంకనయినం 
చతురంగధ్వజినీపద $77  చెనకి మీరు వారికి గీడు 
చతురంభోధి పరీత 925 చెప్పిన నయ్యతుం డతనితో. 

చదివితి నెల్లి వేదములు 818... చెప్పిన విని భయకంపిత 
చదువకయును నాకు విర్ర 4  _చేళనరహితశే్యత్రముం 
చనియెద దడిణ దిళశే 205  చవనుండు దాని 
చని వై కుంఠంబునం 901  చ్యవనుండు వేల్చిన నందు 
చనుండు రయంబున 469  చ్యవనునందు నాకు 
చనుచెంచి తరుణి 229 జ 

చనుదెంచి ('చౌపదిని 285 జగంబులు వుట్టింపను 
చనుదెంచి మవోమునివరు 28 జగతీచ[క్రమునం గల 
చను'ెంచి యందు 152 జగముల నెలను నిండిన 
చను దెంచిరి కెరవు 492 జగముల నెల్ల ను (మింగాడు 

చనుదెంచె నంతిపురమున 187 జగములయందు ధర్మువు 
చనునె నీకు నిట్టిసావాన . 284 బతనంబు మిగుల 
చనునె యధర్మదూూత ౦ లి జనకభూపాలుని 

చనుమింకొండు దలంవు 455  జననాథ (దువదనుత( 
చనుము శుభంబుల నొందుము 486 జన నాథ నీకార్యమునకు 
చరమయుగచరిత + 879 జననాథో త్తమ యేను 
చలజివ్వో గవిఠీఢ 518 జనని జనకుండు సద్గురు. 
చలదళిపుం సో కిలకుల 298 జననియు జనకుడు 

చవులకు( | బేముడించు 500 , జననుత నీ వెయ్యది 
ఇభామరపుండరీక . 487  ఇననుత వీరు నాజననియు 
చారు దేష్లువైం గడువాండి 40 _ జనవతి మేల్కొని యంతయు 
చారుసితో న వారణలసల్సిత 678  జనపతు లెవ్వరు నివ్విధమున 
చిగురుంబోండి నిఖలసింధు 511 జనవర నీకు. బూండవులు 
చి.త్తంబున( శై కొనియెడు 628 జనవర నీవుం దమ్ములును 
చిరకీ రి సాళ్వభూవరు 617 జనవర మీరు దివ్యులరు 
చిరముగ ధర్మముల్ ' 896 జనులకు నెల్లను బూజ్యుండు 



పద వము 

జనులు ని[గవోనుగ పా 

జన్న మొనర్చియకాదే 

జన్మమిట్టిది చరితంబు ' 

జపనియమస్వా ధ్యాయ 

జయశీలివై న నీకుం 

'జలధికుతీలోనుండి ' 

జలములందు మత్స వ్రంబులు 

జలరువాసంభ వుండాదెగ (6 

జాంబవ జకేయు బృవాద్విశిఖంబు 

జానపదుల్ పురీజనులు 

జితవై రి మత్చతి 

జీర్ణ మెక డుమాసిన చీర 

జీవహింస యొన్నండును 

జీవిశార్థులై న జీవుల 

జీవి లేళ ఏరు వామబాహువు 

జృంభించి వజమె _తీన 

శై (తులు గో(తభూమిధర 

డ 

డాయంబోయి తీ వసాయక 

డాయ నరుగు దంచు టయు 

డాయుటయు నయ్య్వశరిర 

తం[డియనుచు నుద్దాలకు( 

తగియెడు . వేళలందు 

తగిలి నిత బ్రంబునేకాంత 

తగు గోరత యొనర్చ 

తగునే రాజకుల| పసూతులకు 

తడయక ఘోరదర్శన 

తడవులేదింక నిఖల 

తతృమయానంతరంబున 

తదనంతరంబ 

ఆరణ్యపర్వము. ' 

వుట పద్యము 

278 తదనంతరంబ 

498 తదనంతరంబ 

407 తదనంతరంబ 

లీరి2ి తదనంతరంబ 

61 తదనంతరంబ గంథీర 

803 తదనంతరంబ గాయక 

7 తదనంతరంబ యయ్యిరువురుం 

178 తదనంతరంబ యవింధ్యుండు 

§9 తదనంతరంబ యౌరాజర్డి 

451 తదనంతరంబ యుధి షిరుండు 

128 తరనంత రంబ రావణు 

128 -_ తదవసరంబున స్ముగీవ 

888 తదియ వాణపాతంబుల 

127 తద్వ ఎ్రతాంతంబింతయు( 

638 తనకంశునవుడు రావణ 

289 తనకీర్తి యెంతకాలము 

తనకు దనయులకు 

తన కులధర్భము విడువక 

తన గదంచేసి రాతసుల 

తనచేతి పుష్పముల 

తన జీవిశేశ్వరియెన 

తన తక్కువయునికియు 

తన దివ్యగా(తమున 

తనపట్టిన సురియ 

తన పితామహునట్టుల 

తనమగని నత్తమామల " 

తనయంకతలమ |పియు 

తనయుంగౌ.గిటం జేర్పుచున్ 
తనయుడు దృఢ స్యుండనంగా ' 

తనయుడు బృ వాస్ప తికి 

తనయు. బశువటిచి 

తనయుదో ప్రగము జననీ 
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పద నము 

తనయుని మరణం బేర్పుడ 
తనయుల నలువుర. * 

తన యెప్పటిరూవము( 

తన సీతకీ ర్తి విశ్వవను 
తనుకుచునున్న నీవ్భాదయ 

తనులతాంగి భవదుదార 

 తనువృత్తాంగుండు శుద్ద 
తపన కేజుండై న కపిలు 
తపమన6గ నకలవిషయ' 

త పస్సీద్దు లై నవారు దమ 

తపస్సా్వాధాకాయ (బవ్మాచర్య 

త పుండు మజియు సకల 

తపు(డను వహ్నినిరంతర 

తమతమ పుత్తు9ండ 

తమ మామకు. దద్వ త్రాంతము 

తమమును బెల్లుగాంబరంగె 
తమ్ము చేసిన దురితముల్ 

తమ్ములు నలువురు నొక్కాట 

తరళదీధితిపుంజ 

తరుణి నగసు కభయంబున 

తరుళా ఖ(దగిల్సిన 

తరునంఘంబులు వూన్ని 

తల(వం బాండవ ధార్త 

తలకక మును సౌగంధికములు . 

తల్లడపడి యరదము - 
తల్లి నీగుణరూపవృత్య ముల 

తల్లి వేగు నువ్వె ధరణి 
ఈాను చేవదానవ 

శాల సాల శిలొ[గవాస్తు 

శాలె లాగరు సాలర 

తిర గగ తులు ధర్ము వెలుంగవు 

ఇ తిలగోసువర్డ దానంబులు: 

వాఫాయాయాలనాలుచ ఎయు కావవి. మజ - an 

వద త్రము 

తిలలందు. దై లంబు 

తిలలును నీళ్లును 

తివిరి మురారి నీకుంగడు. 

తీరగమన ఫలం బెల 
@ ౧ 

తురగములు వజబవ నేరక 

తృషితుడగువాని శీతల 

తెబపిగని చాన వేళ్వరుం 

శెలిపి నొందిన బుద్దిగల 

తేజః (పభవంబు_న 

తేనెలు [గోలి [కోలి కడు. 

శేలును గర్కటియును చెగు 
తొడరి చరాచర [పత తితో 

తొల(గక యమ్మ వోబలు (డు 

తొల(గకు(డు. పొదువు( 

తొలితొలి బలనూదనుచేం 

తొల్లి కుశావతియను 

తొ ల్లి నీతిమంతు లయిన 

తొలి' ముదలుండను. * 
య? ta 

తొభ్రి యిశ్యాకు వంశంబున 

తొలి వాలేయుండు చెచ్చిన 
క | 

తొల్లి వేదాధ్యయనంబు 

తొలి శత్మకతుండు 
ఇల. 

తొల్లి సకలగోమాత 

[కీణయన గా[తవ్చర, ఇనమున 

శ్ర లోక్యంబును జలమయం 

(త్యంబక నాకు నఖీమ్షః 

త్వష్టయంత నూటుధారల 

దశమఖకయకరు నిట 

దతుండ యియజ్ఞ దతిణ 

దనుజ నిర్మధనెకతత్సర తా 

దనుజులు మదీయరథమార్ల 

దమమును నత్యయు క్రియును 



పద్యము 

దమయంతికి నలునకు 

దమయంతి నలుని 

దమయంతి మనోభవనిభు 

దమయంతి యారథధ్వని విని 

దమయంతి వాని నలిగి 

దమయంతి రోయిగా జూదము 

దమయంతి నార్థవాహుంజూచి 

దమయంతి సితపువ్చ 

దళితనవీన కఠదళ 

దశరథ నందనుండై న 

దానం జేసి కృత తెతాద్వాపర 

చానంబు సత్యంబుం దపము 

చాననచేసి ధృత రామ్టండు 

దానము సత్యంబు తపో 

చోనమూర్జి త ఫలదం బర్ద 

చానవనాయకు చెజఅంబడి 

'దానవుచేత. గష్ట పడి 

దాసనాంభఃవంటలంబునం 

చానింగొని పబచె నమ్మృగ 

దాని(జూచి దండధరు(శు 

దానింజూచి మదనత పు (డై 

దాని దన నికితభాణ 

దానికలిగి భూదేవి 

దానికి నచ్చెరువడి = 
దానికి విన్మయంబంది 

దానికి వినయంబంది 

దానికి వెణచి యాతండు 

దాని నన్వేషించి యెందునుం 

దాని నపనయింపవయగానిప్ఫ 

చోనినాశ్యాసించి ధర్మ రాజు , 

చానినుటిక యిం[దసూనుండు 

చాని నెటీంగి భృగుండు 

ఆర ణ్య ప రము 

పుట 

10! 
1కి 
107 
147 
121 
15? 
125 
110 
819 
599 
274 
890 
16 

949 
497 
571 
రశ్మి 
981 
658 

626 
256 
295 
294 
249 
69 

621 
917 
185 
68 

268 
467 
241 

పద బ్రము 

దాని నెజి€గి యమ్మువ్వురు .. 

దాని నెటింగి రామచామోదరులు 

దానినొడంబటిచి దతీణ 

దానిరతీచియున్న 

చాని విడి చిపోవగానోవ 

దాని విని కుబేరుండు. 

దాని విని బదరి లేచి 

దాని విని యతరాతన 

. దాని విని నగరుండురుళోశానల. . 

దాోరకు( డిట్లనియె మవో 

దారుణ క ల్పాంతాగ్ని 

చారుణ దవానలశిఖారుణ 
“దారుణ విక ముండు రిపు. 

దారుణ *₹ెర్యధుర్యు. డతి. 

దినకరతిగ్శ తేజము 

దినకరు నెయ్యది నడపును ' 

దిన నాధుండన్న గిరి( 

దిలివుండును దన పితామవాుు 

దివిజాధి నాథ నాకవి 

చెవి భువి నంతరితమున: 

దివిముట్టి ధరణియంతట 

దివ్య బాణములు తదీయ. oe 

దివా్య(న్ర్రవిదు లైన వారల 

దీనం జిత గింపుము 

దీనిఫీ రంబున దేవర్షి 

దీనివిధానం జెలు(గం 

దీపితవిక్రమాస్పదు(ఢు 

దురితంబు లెన్నండు.6 బొరయక 

దుర్గమంచజ్కెన యిాదుర్ల 

దుర్శతులను దుర్దనులను  ,. wie 

దుర్యోధనుండు దుర్చుద్ధియని . .... - 
దుర్యోధనుచెజ దలిగి .. 
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పద ము 

దుష్టకీలు(డై న దుర్ద్యూత 
దెనలు మండె ధరణి 

దేవతల క [పియంబులు 

'దేవతలకు నవళారము 

'బేవతల సాధువాదము 

"దీవతలార యూ ధరణి 

'జేవశలు దానివరి'దేవనంబు 

దేవతలు ధర్మవర్తులు 

'దేవతాయతనంబులున్ 

'బీవతాననములు భూచేవళావరు 

'బేవచేవ (కుతివమాణ 

దేవన నరబేవ ధదణీ 

'దేవమూ ర్తులు పొండువుత్తులు 

దేవి ద్యుచరాహి లోకములు 

'దేవర్షి మైన రోమళు 
'జీవనమానుండీ ధరణి 

'జేవనములై న యనుజులతో 

'జేబా దీ నాననంబులయి 

దేవా నాకిష్టం వైన వరంబు 

'బేవా నీ పసాదంబున 

జీవా నీవు వరావారూవ 

దేవా యేను సమ_స్లదేన 

జేబానురాదు లిందువ 

జేవిం బొడగంటి నేను 

జేవికయను తీర్థంబున 

జేవీ యేనుభవ(ద్భాతృనఖుండ 
'జీవీనహిత ౦బుగ( బృథ్వీవరు( 

'జీవామున ధాతునం|శయ 

'దేహో-త్సావా మెరల్ప నుద్దత 

ద్యూతవ్యాజమునన్ సభాంగణ 

దూ్య్యూతార్థము తర్కితవా 

దవిళ చేశంబున నగ _స్థక్ట 

పుట పద థ్ట్రము 

[దువదనందన [క్రియంగడు 

[(దోణ[దోణజకృవగీ ర్వాణ 

'ద్వాపరంబున "“రెండుపాదముళల? 

ద్యారవతినుండి యే యుధాను 

'చ్యారవ తీవురమున ( 
చె ప్రతననంబు నట్టి 

బై ప్రతవనంబున ధర్మజు 

ధన ధాన్యపు _త్త) వాంధవ 

ధనములు సాలంగల్లి 

ధరణి గడుంటేద వారును 

ధగణింగల రాజు లిట 

ధరణిం (ద్రదశీణంబుగ 

ధరణి నధార్మికులగు 

ధరణి'నాథ నీభార్య్యాళతంబు 

ధరణి రాజ్యంబుతో ధన 

ధరణినుతయు విధియు( 

ధరణీతలంబు నిరా ర్తళాన్ట్ర 
ధరణీ చేవనవా[న 

ధరణీ నాథ సులేం[దు 

ధరణిరతణ మాచరింవకో 

ధరణీ రాజ్యము గోలుపోయి 

ధరణీళ తొల్లి నాకుం 

ధరణీళ నీకు నాయిచ్చిన 

ధరణీనురవరముని గణ 

ధరణీనురులకు నెప్పుడు? 

ధర్మంబు బహు(వకారం బై 

ధర్మంబు బహుమార్మ 

ధర్మ కానుంబులు దజుగంగ 

ధర్మ శామ[ప్రథవంబయి 

ధర్మజుడు దూర్చు ఖీముండు 
ధర్భజు(ఢడు మాకు (బభుండె 

ధర్భజుండు 'రాజనూయంబు, 



పద్యము 

ధర్మ జుకూ ర్మితమ్ము(డును 

ధర్మజ్ఞ లైన పురుషులు 

ధర్మతనయ మీరాక 

ధర్మదూరులైన ఛార్త 

ధర్మనందనుండు ధ ర్యాత్ముండని 

ధర్మపత్నీ సమేతులై. 

ధర్మపు త్ర, నీయుదార 

ధర్మమ సల్పుచుం దగిలి 

ధర్మరహితులైన ధార్త 

ధర్మరాజును దమ్ము(డు 

ధర్మవ ర్తులై న దేవతలు 

ధర్భసుత థార్త రాష్ట్రుల 

ధర్మాత్ములు దనుసలి పడు 

ధారాపాత నితాంత వేగ 

ఛారుణిలోపల న్వర్గ. 

ధార్మికులు సలుపును త్తమ 

ధీరమతియు క్రి (కేసి 

ధీరవిచారుండు తత్క_వితా 

ధీరుండు నిర్ది తేం[ దియుండు 

ధీరుండు ఫీష్ముండు గంగా 

ధృతరా ప్ర్రసఖుడై న యతి 

ధఎ్రితరా ష్ట్ర సూనుండు భవ 

ధృతరా షుండును దనకు 
ey 

ధృతినియమ (వతునకు 

ధృతియుతులై న సత్య వత + 

ధృతి వేదంబులు నాలుగుం 

ఛ్యానమా|త్రనచేసి వేదములు - 

న 

నకులుడు నిశాత సాయక 

'నగినగి యేనియున్ విను 

నడవవు చేవ పితృ[కియ 

ఆరణ్యపర్వము. 

పుట 

ర్విలి 

247 
లబ్ 

రథ్ 
673 
596 

159 

829 

17 

810 

187 

187 

628 

844 

174 

389 

56 

67b 

899 

160 

652 

464 

18 

67 

20 

896 

242 

b26 

876 

854 

పద గ్రము 

నన్నా[శయించిన జనం . 

నను గనుంగొని యెలనవ్వునం 

నను బుత్త న్నే వాంబున 

ననుంబెజవనితల చందం 

నను నిచ్చుటకుం గర్తలు 

ననునిట్లు దుష్టవనితా 

నను నెల్ల జనులకం కును 

నన్ను( జూచి నగర నలినాతీ. 

నన్ను6 దలంచి తీర్ణగమనం 

నన్నును. గాంగిలించుకొని 
నన్ను రతించిన నీకుం 

నన్నెణి(గి తెచ్చినట్లు 
న న్నెజటు(గ వ పాండవు(డ. 

నమితవిరోధి పుష్కర . - 

నయమును ధర్మముగల 

నరక శిశుపాలు రాదిగ 

నరనాథ కిన్నరనాథుని 

నరనాథో త్తము నందనుల్ 

నరనుత నీయనుజ్ఞ ౯ గొని 

నరనుత నై మిశమున( 

నరవరు(డు నలుండు 

నరసిద్దనాధ్య విద్యాధర Ra 

నరనుతుండు దొల్లి నలుండను. 

నరనురస్తుత్య మె యెంతకాలంబు 

నరుండను మవార్షి యీతండు _. 
నరుడు నారాయణుండు 

నరుండ్రై న యాదిముని 

నరునకు నాత్మ యొవ్వండు 
నలదమయంతు లిద్దలు = 
నలురథ చోదకు. డతండ 

నలినాతి. యిది విదర్భేకు 

నలుండును వానిం జూచి 

181 

141 

162 

bll 

877 

166 
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నలు(గాన మివ్వనంబున( 

నలు(డును ధరణీ రాజ్యము 

నలు దొల్లి యా[కమించిన 

నలుగుణములు దమయంతికి 

నలుతో నొక్కట నరిగిన 

నలువశాని నలినదళ 

నలువురు పొర్జుల 

నాక మైన్టం బొడనూె( చాను 

నాకరంబున శాకరనంబు 

నాకల నిక గ్రాల యయ్యొడు 

నాకారణమున బుత్విజు( 

నాకుం ధసంబున కనుజ్ఞ 

నాకు గురుదతీ.ణార్థము 

నాకు డవ్పి యెక్కడిది 

నాకు నమ్మునిపు శు 

నాకు మిమ్మును మీకుబేరుం 

నాకు విహితభతణం నిది 

నాకు వెఅచి యె శ్లీవారను 

నాగాయుత సత్తు పడు 

నా చేసిన కీడునం గడు 

నాటంగో ₹( గృ త్రిక లార్వురు 

నా తలంపును నిట్టిది 

నా కెటంగు నెవ్పెద 

నొ 'తెజంగంతయు నివ్వుడు 

నాదగుబుద్ది నీదుచగణ 

చాచేపాంబున. బుట్టిన 

నాదైన భాగ్యవళమున 

నాదైన యా | శితశ్వము 

నానాజనవదబవుళ ము 

నానానర్జ శిలావివాగా నేక 

'నానానవాసనంఖ్యానంబు లై 

నానాసిద్దగణంబు గొల్వ 

పుట పద సము 

నా పలుకులు నీ కొడుకు 

నా 'వెద్దకొడుకు ధర్మ్భజు( 

నా మగుడివచ్చునంతకు 

నాయనుమతి లేకుండగ 

నాయిచ్చిన వన్యస్వాదు 

నాయిస్ట్రవనిత్మ మింగిన 

నాయున్న చో శొటుంగకళ 

నాయేసిన యపొరదుళ్వార 

నా యొద్దనుండు దేని మదీయ 

నారములందురు జలముల 

నారలుగట్టి కూర లళనంబుగ 

నారలుగట్ట కూర లశనంబుగ 

నొ రాచపాతముల 

నారాయణా ఖిధానుండ నైన 

నాలవుదినంబు పతిమృతి 

నాలుగు శిల(కుల నవ 

నాలుగు దిక్కు-లందును 

నాలుగు దిక్కులు(గనుంగొని 

నాలుగు దిశ లను'దాన 

నా వచనంబుననతి 

నా వచనంబున నెగడు 

నా వొర్తవినక యింతకు 

నా విని నుబలతనూజుండు 

నావుడు నట్టుల య య్యొడు 

నావుడు నత(డాతనితో 

నిఖల శ (తుచయము 

నిభలా స్మృశ శ్తువిద్యా 

నిజగుణ దోవకర్శముల 

నిశ్యంబునుం బది'వేవురు 

నీత న్రములగ ర్భింయుంగ ర్స 

నిత్యసత్య వత నివ'ధేళ 

నీత్యసత్యుండవు నీసతి 



పద్యము 

ని[దించుతలినొం డె నెజయ 

నినుం గవయం దలంచి 

నిను. గీడువొరయకుండంగ 

నిను దూజం దగుదు 

నిను నొకయతమా[తుండని 

నిను నొకళ్శూదు౮గాం దల(ప 

నిన్నును నీచెలువను 

నిన్ను నిత్యసత్యనిరతు(గా 

నిన్నును నీతమ్ములను 

నిన్ను రోయంగ విపులు 

నిన్ను విడువ నోడకుండు 

నిన్ను సత్యధర్భనిర్మలు. 

నియ కావోరుంతు నిర్ది తేం దియు. 

నియతిగలిగి యిం[దియముల 

నిరతంబుగా నేను నీవను 

నిరతముగం. దిర్జ సేవా 

నిరతము రాశనభవమును 

నిరుపమ రత్న నిరంతర 

నిలిచెం దాళ సముచ్చి తాం 

నివాత కంటక మైన 

నీకంశు వృద్దతముని 

నీక వగచి వగచి 

నీకింకరులము మమ్ముం 

నీకు [(బియంబుగా భవ 

నీకు నపత్యశతంబు 

నీకు నేనాంటితల్లి ని 

నీకు వృద్ధ సేవ లేకున్కి 

నీ కొడుకు సత్యవంతున 

నీ గారవంబంతయు నెజింగి 

నీచతరనాఖిం. జపల 

నీతపమునకు మెచ్చితి 

నీశతలం వెజటుంగుదు 

ఆరణ్యపర్వము 

వుట పద్యము 

498 వీత్రిమంతులు ధర్మనిరతులు 

422 నీతోడ వియ్యమందగ 

6:2 _ నీదగు పూర్వజేవాము 

886 నీధనంబును రాజ్యంబు 

678 నీనాటితనువుం జూచి 

406 వీనిదేశంబున నరిగి 

1 46 నీ పరా[క మబలమున 

108  _ నీవరాక్రమలీల నిక్కమే 

299 నీపుత్తు, లేవురు నీరజ 

158 నీ[పియభ ర్తల నిర్మల ' 

163  నీమగంజెంత యెక్కు. డె 

Pry నీమది చంద మ్మెదని 

540 నీయంత:8కరణ (వవృ త్రి 

ఉలికి నీయందలి పుణ్యతీర్థంబులు 

లలి. నీయట్టి చానశీలుని 

188 నీయట్టి ఛై_ర్యవంతుని 

ర్49ి నీయట్టి వీరవరుండు 

807 నీయడిగిన యన్రాఖి 

666 నీయధ్యయనమ్మును 

485 నీయనుజుల్ ధనుర్దరు 

869 నియధిలావ యేను మది 

405 నీయిప్టంబు నెప్పు మే నమోఘ 

426 నీయుపేజుం జేసి దుర్యోధన 

428 _ నీయొద్దకు బు త్తెంచిరి 

21 నీరకణంబు కతమున 

87 నీలపయోదమండలము 

481 నీవఖిలా న్త విదుండవు 

619 నీవచనంబు ధర్మకము 

645 నీవ జము రతింప(గ 

192 నీవడిగిన యఖిలథర్మం 

19 నీవతి[కోధనుండ వగుట 

556 నీవ విధాత విందుండవు 

700 

వుట 

894 
620 
484 
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276 
94 
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602 
996 
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42 
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489 
816 
405 
185 
656 
161 
99 
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878 
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62 

21 

408 

885 
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710 

పద్యము 

నీవింత నెలుంగ నొల్ల 

నీవిట వలుముజు వచ్చుచు( 

నీవుండుము నాకడ నిందీవర 

నీవు. ఖాండుండు విదురుండు 

నీవు గడుధర్మవిదుండవు 

నీవు గురుముఖంబునం 

నీవు రీనికొడంబడని 

నీవు దినినొక్కరుండవు 
నీవు దొల్లి గంధమాదనం 

నీవు ధరి|తి( బుట్టుటయు 

నీవు ధర్మజ్ఞవు దేవ 

నీవు నలునకు( బేరితో 

నీవు నాకు నత్యంతభ కుండ 

నీవు నాకొడుకుల యున్నలి 

నీవు నావితృవ్యపు తుండ వు 

నీవు నారీరత్నంబ వాతండు 

నీవు నిగవోను[గవా 

నీవు నీనుతుండు నెల 

నీవును దమ్ములున్ సతులు 

నీవును వాభియు 'నేండును 

నీవు పతీవయ్యును ధర్మ 

నీవు [వజాభిరతణము 

నీవు (వథమాగ్ని వై యుండు 

నీవు బుద్దిగల వేని వీరిని 

నీవు మహోనుఖావుండ 

నీవు శిబివంశోద్భృవుండై న 
నీవు సనక మున్న నెజితోడ 

నీవు నూచుచుండ నీయిమ్హుం 

సీవటుంగని యది'యెయ్యది 

నీ వెవ్వరి వాడ వెవ్వండ 

నీ హృద యేళశ్వరుం డైన నలు 
నెచ్చెలులు దన్ను(గాలునంగ. 

మహాభారతము 

పద్యము 

నెమ్మిగలవాని నొ 

నెమ్మినినుండు మేరు 

'నెజయం బుగ్నమచందురుం 

నై వభేశ్వరుండు నలు. 

న్యాయవిదుండు గామ్యుగ 

ప 

వటుతరనకీ వతము 

పటునికిఖంబునం (దిదళ 

పట్టువడిన ను|గీవుని 

పడతి యల్ల న మట 

పడతి రమణీయ 

పతిం గడవంగ దై వతము 

వతికిం బరనుభ శీ 

పతికి ననుంగులై న 

పతివత్ని( (బజార్థముగా 

పతిమనను నాంచికొనియెడు 

వతియచూ వె నాపొలికిం 

పతిపిర వాంబు దుస్సపాము 

సతు లాత్శ నొండెక్క.వడంతులం 

వతు లిచ్చ మెయి? (బ్రవాన 

వతు 'లెందు6 జనిన నచటికి 

వదంవడి కొన్ని దివ నందులకు 

పదంపడి 'జెందంబున ధృతి 
పదియాటు వర్ష ముల్ 

పది వేలకోట్ల తీర్ధము 

వదివేల గజముల 

పది వేల గజముల 

వదుగుర బోలెడు నుతుల 

పదుమూ డేండ్లుం బోయిన. 

పదుమూ డేండ్లుం బోయిన 

సనివడి యహింస| వతముగ, 

పరగ నమ్మధుుకె టభానురుల 



పద వము 

వరధనహరణము 

పరన శేం[దమకుటపద్మ 

పరమంబగు వై వస్వతు 
పరమధర్శస్థి తి ([బజ( 

పరమమునులార యిగ్గి 66 

పరమమైన తీర్ణ ంబు 

పరమావద యెనపుడును 

పర మేకుండు దనయూరులు 
పర మేష్టిక ల్పు(డవు 

పర మాచదాత్తుల(బా ర్ 

పరశు పాశాంకుశ కరనాల 

పరిఘుంబులు గదలును 

వరువడి నగ్నివో [తములు 

వరువడి మొ త్రములై. 
వరుషవిషమభూరి 

పర్వతములు వ[జపాతా 

వజచున్ దవ్వు(గ బేయలంతి 

వలుకుటయు నలిగి 

పలుకులనొప్పదు వీరము 

వలుమాలుం దలవాకిట 

పలుమాటు వచి | తన 

పలువురంగొడుకుల ( 

పవననమీరిత మధు 

పసిబిడ్డ వ య్యును బడ(ఖి 

పాంచజన ర వముయబజంచ 

పాండవవతపాతియై 

పాండవసింవా మర్జును(డు 

పాండవహితు(డగు విదురుండు 

పాండవులకడకు ధర్మ 

పాండవులచేత విము కుండ 

పాండవులయెడ నేనెట్టి 

పాండవులిప్పుడు పరమ 

ఆరణ్యసర్వము 

పద్యము 

పొాండుపు చత్ర్తుల బహిః 

పాంసుజాలములు ఇ (అాకిన 

పాకశాసనుపనువున( 

పాపక ఎత ౦బగు దుర్గ తి 

పాపముల కెల్లి నెక్కు_డు 

పావవ_ర్తనుండు [జాహవ్ముణుం 

పాపవినిళ ఎయుండునతి 

పానసౌబల[పయు కుం 

పాయక వదియాజేండుల 

పాయక యుండుదు రాకస 

వా రాశర్యుండు. బర్వుత 

పార్టి వ (వభుండైన పాండు 

పాలిత విక మాన్నతులు 

పాలిత శార్యులు పాండ 

పాపండదర్శనబహుళ ంబు 

పితృ దేవభ క్తి (బుణ్య 

పిత ఫటె వత కార్యంబుల 

పిత దై_వత కార క్రములం 

పితృని దేశమున ( బృథి 

పిత ఎవ శామవామైన రాజ్య 

పిలికితనమునేమణుటయు 

పుట్టిన యాటునాళులకు( 

పుటుంగల్ల రియై పాపములకు 

వుడమియు రాజ్యము. గోల్పిడి 

పుడమీయు రాజసము 

పుడమియు సర్వసంపదలు. 

వుడమి జేనిమదికినెడ 
పుణ బ్రకరశ్రింబులు వొలిసిన 

పుణ్యలోకంబులకు. బాసి 

పు త్త "'దారసహితంబుగా. 

పుత్త విను మేను దతుని 

పుత్తుండు నీకు (బవాకుల 



712 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

వద త్రము 

పుత్రులు దుఃఖా ర్హింలొగులుట 

పురము వెలి మూండవోో రా|తములు 

సురుడున నయ్యువతులు 

పురువకారంబునం జేసి 

పురుషవ రేణ్య యిట్లుమిము( 

పురుముండు క ర్మాధీనత 

వురునునందు దోషవుంజంబు 

వురుమన "కెయ్యది ధర్మువు 

పురుహూ'తా గ నర (ప్రభూత 

వులిచేశ | వేటువడి మె. 

పుల్ల వడి చలమాదోవముం 

వుష్మరంబునC బదియేండ్లు 

పూజుర(డవు వు రాణవురుషుండ 

పూరువూరూరవుఐట్లు 

వెక్కు_భంగుల వగచి 

చెల్లున( గూలు తజ్జలము 

పొదలి యొకని కొక్కనికిని 

పొరిని వారలచేతియున్నత 

పొర మణిమంతు' డిట్లు 

పోవకు పోవకు మనుచు 

[వకటముగ6 దొంటి సౌగంధిక 

పకటిత శార్యసారుల 
[ప్రణుత వా తగుణంబు 

[పతినరవాల కాలు 

(పతిబలదర్చభంజను(డు 

(పతివింఛ్యాదులయిన 

(వతివిహితమాయున త్వా 

_వథిశ యశున్ సుతుం బడనె 

వభనొప్పారి యనుంగు. 

[సమాద౦ంబున వర్ణ సంకరం 

(పాక టతపో బలంబున 

[పొాణభయమున వచ్చి 

పద గ్రము 

[పాణనమానవయిన 

(పాణ పొననమాహితుం డ్రై 

పియనమున దమయంతి 

పియమున (వియంబు6 

' 
[వియసావొనుండు తీముడు 

[పీతుం డై చను దెంచె 

[వీతుండ నైతి నీవలన 

ఫల భారము దుర్భగమని 

వల మూలఫెవ ధీ శాక్ ంటులు 

"ఫేనవదూర్మి చయంబుల 

ఏ 

బంధుమతినై న నను 

బక హిడింబులు వొతులై న 

బద్దశిలాయం| తబవాుళ మై 
బలముం కేజము నించి 

బలముగల వాని(బలువురు 

బలరిస్తండు నాకునిచ్చిన 

బలవంతులైన ఫీప్మాదుల 

బిమిం జొచ్చిన నెట్టి 

బలిమిన శేవలోక 

బలిముఖండ దయము' 

బలియుం డాధ్భత రాష్ట్ర 

బలియు( డంగాధివళి 

బహువొవా నుభట వ ని క్ 

వాడ బదపహానుండ నై వెన 

బాలం దోడ్కొని యబ్లజు 
ఖీ 

బాలధియను ముని[పవరుండు 

బాలనొక్క్లర్తు నికాంనపాలు 

బాలవాదయమున న్భవ 

జాహుకుండును రథశాల 

(పాతిశామి వోయి పాంచాలి 

వీయములు చాయుటయును 



వద న్ర్రము 

బాహుబలము మెజసి 

బిరుదాంక భీమభీ మేశ్వర 

బుద్దిమంతులరై యూరక 

బూదిలో.దొరంగిన పూర్ణాహుతి 

బోరన విన్ఫులింగములు 

బోరన సురదుందుభుల 

[(బవ్శాచేత నిర్మింవంగం 

[దివ్మాలోకంబునం దక్క 

(బవ్మావిదులును దపో 

| బావ్మా రాను [గ వాంబునం 

(వావహ్మణుండ వయ్యు. కాప 

భగ్న శాఖమైన పాదపం 

భట్టా రా విజయం చేయుడని 

భరతుండును రాముచేతం 

భవచాచరితం౦ంబెన 

భవడాజ్ఞానిగళ బున 

భవ్యచరిత్రుండాప_స్తంబ 

భాగ ్ రంబుగా దె యీవార్ధుండు 

భాగ వ్రముకాదె "కౌరవ 

భామ విదర్శ్భకే(గి తన 

థావించినాండు నాంటికి 

ఖీమ | పస్థాపితయయి 

భీమ సేనుండును 'ధామ్య 

కీమాసురవీరుల 

ఖీముండును వానిం బూజించి 

ఖీమునకు మార్గనిరోధం 

ఖీవ్మ[దోణ కృపాదులు 

భువనజనస్తుత నిజ 

భువనజనన్తుతుండగు 

భువనవ్యవవోరమునకు 

భూతములయందు వెలిౌెడు 

భూత రాశి దొలి వుటి 
౧”బ 

ఆరణ్యపర్వము 

వుట, పద్యము 

59 భూత లనాథ యేనొకటి 

96 భూతహితంబుగా. బలుకు 

458 భూ చేవవరాభవమున. 

519 భూవకులకి లక నృప 

518 భూమి కనావృషప్పియైనం 
90! భూమితనూజ( గానమని 

806 భూమిసురో త్తముల్ (పకృతి 

504 భూరిబలుండు పాండవు 

48 భూరిభుజుండు వి[శవసు 

50  భూరిభుజుండు దానె పోయెనో 

407 ' భూరినత్తు పలు సర్వలోక 
607 - భూవినుతం బై (తిభువన 

205 భూవినుత (పభావులు 

549 భూసతికిం దివంబునకు. 

60 భూసురకదంబనుర 

51 భూనురకోటి వేండుటయుం 

675 భృగు నా శమంబునకుం 

994 ఛేరీమృదంగ' గ౭థీర 

494, భోరున. విస్ఫులింగ ములు 

109 [ఖాతృపు త్ర బంధుజనం 

646 మ 

158 మంటి వారు చేవామంటం 

284 మండువేనవిం బంచాగి 3 

వం? మం[తబల మెటుంగ మది 

147 మగిడి నగరంబు సొచ్చిన 

. 210 మగువ దగిలిన చూడ్కుల 

484 మగువయునర్చు వళ బ్రవిధి 

200 మచ్చరముమీజ నొండొరు. 

2295 మడుంగుసొచ్చి మునిగి 

౨04  మళింగుంతీనుతవవ 

402 _ మతినత్యంత జుగుప్సితం 
10 మతి వారికి మాకునుగడు 

718 

వుట 

458 

894 

614 

268 

242 

5892 
క్0 

71 
ర్ర4కి 

888 
108 

281 
568 
క్రిలి0 

ర్ట్77 
689 
241 

" 598 

878 

84 

80 
ర0 
648 
ర్0క్ 
ర్06 
442 
6098 
960 - 
689 
499 
16 



ట్స 

714 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఆలీ 

పద్యము వుట 

మతి వైవన్వతుచే దలంప( 810 

మతిహీను('డై తననుతుని 898 
మదగజముల రథ యోధుల. ర్లిర్ 

మదగజాభిరాను మృదుల 859 

మది గారుణ్యము "సేసి 640 

మది నర్జునుంజూచి భయం, 487 
మదిమజప్తున( భావము 890 

మది సత్యవంతుజీవిత 680 

నునకు( జులకన య్య 402 

నున దుర్మం|తిత మంతయు A475 

మనబలమును నతి 587 

మనమున 'నేవగింవ £00 

మనముననిం దియముల 500 

మనుజపతిం గాంచి యాతండు 984 

మనుజవ కేణ్యచూడ నతి శ్మల్రి 

మనుజుండనైన నా తెల 691 

భునుజులు పుణ్యపాపములు 828 

మను 'జేం (ద దీనితీరం 284 

మనుజేం[ద నన్ను నీయడిగిన 161 
నును జేం[ద్ర సర్వమాయా 46 

మను 'జేళ్వరు అెల్లను బోరన [04 
మనువులు ధాతలున్ మునులు 508 

మనుస్వ్యుజాతలి యొక్కండు. b41 

మనుసహితులై న మునులం. 841 
మమ్ము జగ త్రయంబునకు 481 

మరలిచూ చి 'వా(డొక్క గుల్మ §92 

మతి చితకూటంబున 180 

మణీ తృణ జల ధాన్య 87 

మలి పొండన పాంచాల 94 

మట సింగం బను తీర్ణంబు 168 

నులీ యతీణీ లీర్ణంబునందు 176 

నులి యార్తునకు శయనంబును 8 

వేద న్ర్రము 

మ టియు ద్భదం(డు లిరువుగ 

మ టియు! దృష్టాతురుం డళర్భ 

మలీంయు( | వాకారంబ్నువె 

మజియు గంగో ద్భేద తీర్ణంబు 

మ జఆటీయు గోనవాసంబు 

మణింయయు ధర్మరాజు నగరి 

మజీయు నగ్కుమారుం డొక్కు 

మజియు న 'చేశనంబు 

మజీియు ననవరతనురథి 

మజియు ననాహిళాగ్ను లకు 

మజటియు న'నేకయుగ 

మణియు నేకు ల'నేక' 

మంకియు ననన గ్రదంత 

మణియు నమ్మ పీసతి 

మ౭కీయు నమ్మం ధాళ్చండు 

మ టియు నర్జున ప్రయుక్త 0 

మయ న ట్ బ్రపొ దొర్టది 

మజణింయు నలదమయంతు 

మజియు నింద తొల్లి 

మటజటియు నీజభ _క్రళు[కూష 

మటియు నిశిశవరళు 

మటియు నీచేత నువనీతం 

మటియు నీయతరాడన 

మటియును 

మజియును 

మళకియును 

మ౭ణీయు సోకవర బు 

మజియు నొక్క నిద ర్భనంబు 

మణియు సొక్కజట 

మజియు నొక్కటిసి చ్పెద 

మణీయు నొక్క విన్న పంబు 

మజీయు బాహుకుండను 



వద న్ద్రము 

మజీయుభానుండను వహ్నొకి 

మజియు భీష్మ దోణ 

మణీయు ముప్పదిమూండు 

మజియు వనుమతీఖాత 

మజియు విద్యాశపోయుక్తులై_ 

మజటియు విరావనురావము 

మణియు సక లయజ్ఞ ౦బుల 

మజియు స_ప్తగ ంగాసంగమం 

మజియు సర్యకార బ్రొబులు 

మజియు సారథింజూచి 

మటి విద ర్భావిభుండగు 
మవానీయసా మాజ్యమహిమ 

మహిమండు బల మేర్పడ 

మాకును జి _త్తంబుల మృగ 

మాతలి నన్నుం జూచి సంత సిల్లె 

మాతలియు నర్జునుంజూచి 

మానము నెడియును నిమై శ్రి 

మానితయశుడు భీమానుజుం 

మానితవి[క మోజ్ఞ్వలుండు 

మానుగ బుతుపర్జుండు 

మానె శిరో వేదన నామేనికి. 

మాయందు లీని గుణములు 

మాయ త్ల బృ ధ్వీనమాన( 

మాయయ్య 'యెవ్వ రెక్కుడ. 

మాయాధికు నంత కి తకాయు' 

మాయా(శ్రమ మిందులకున్ . 

మాయానంగరకోవిదుండు 

మాయావి మాయాయుధములు 

మి త్త సంపన్ను(6డైన నమ్త్రు, 

మిన్న మిడు(గులు లట్టుల 

మిమ్మును ధర్మార్థవిదుండెన 

మీకు నెగ్గొనరించి యున్న 

అరజణ్యసర్యము 

పుట పద్యము 

414 మీదయ మాకు(గల్ల(గ 

6క్ మీర మరసద్భశులరు 

502 మీ రమ్మ వాత్ము లకు 

90 మీ రిందు మసలవల డిది 
£01 మీరు నిర్భయులై చరియించు 

195 మీరు మదీయంబగు 

224 ముదము దలిర్పబంధు 
175 మునికుమారు నెగిచికొని 

278 మునిదేవవరులు యజ్ఞ ము 
41 మునినాథ నీయను[గవామున 

149 మునినాథ నీవు నను లేపన 

562 మునినాథ మవోసేనుం 
438 మునినాథు నలుక తోడన 

ర్ మునిపతికి [మొక్కి కుంతీ 
805 మునిపతి దోదవ్వులః గని 
88 మునిపతి పర్వము వర వం 

ATT మునివత్ను లరూపులు 

29  మునిముందటం గందుక 
480 మునివర నృపతులం 
146 మునీం [చా నీవు తృప్పుండ 

682 మునీం| చా యిజ్వూకువంకోద్భవుం 

ల మునీం|చా యేను దొర్లి యు 

4495 మును తనచేసిన కర్శంబున( 

261  మునుమర్కటబలములచే 
605 మునులం దిట్టుచు6 బుష్ప 

819 మునులార యేను విశ్వం 

460 మున్న జీర్ణ ౦బయ్యె మున్నీటి 

256 మున్నును మీచేత గడున్ 
61 _ మూర్ధదేశమునకు వర్ణితంబై 

286 మృగనే్నేత దారుణమృగ 

18 మృగయార్దమరిగి. హిమ 

279 మృగవిరోధిబలుండు 



716 శ్రీమదా౦ థ్ర మహాభారతము 

పద్యము | 

మృతుండయి (కమ్మ 

మృతు(డైన నరుడు వెన 

మేన (బాణము చాల్ళ్చి భంగము 

మేలగు| శేపుతోంబాలు 

మేలగు తత్పురజాన్యా 

మేలున నంతసిల్లు నెడ 

మేళై యున్నది జలము 

మొనసీ నిదించియును 

మొనసీ యధర్మ దూ్యూతం 

మొరసి దివ్యతూర ములు 

[ముచ్చిలి నిల్చి దుర్వచనముల్ 

య 
యళతలినాధ వినవె యిది 

యము. డండ్రు నిన్ను నార్యులు 

యాగళతంబులకం "ఖు 

యాగాది పుణ్యకర్మ త్యాగము 

యాదవులు పాండవుల 

యౌవ రాజ్యవదంబునకు 

యౌవ రాజ్యపదంబునయందు 

ర్ 
రంగదుత్తుంగతరంగ 

రక్క.ను(డ। గాను జుమ్మీీ 

రక్కానుండును దనమదిలో 

రతోఘ్న మం[తముల నొారావ్షన్న 

రజనికరాననం వధీన 

రథి కిమ్ము గాని యెడ 

రయమున నీచేత నివాతు 
రయవిచలత్తురంగ 

రపిశకిగతు లుడుగుడు 

రసగంధ (దవ్యంబులు 

రాకస పిశాచ శ్వాపదంబు 

రావన లత మహిమకు 

వుట 

882 

611 

472 

వద వము 

శాజకులతిలక భువన 

రాజపుత్తుండు బలియుండు 

రాజయోగ్యము లైన యీూవాయ 

రాబర్తి యైన ధర్మ రొజు 

రాజర్లులు నగ న్తుర్ధ వీడ్కొని 

'రాజవంళరత్న రాణరాణ 

రాజసూయంబు నట్టది 

రాజుల బిల్వం పంపుము 

“రాజ గ్టపద్ సుం డన త (తి యుండు 

రాతి జాగరణ ఖర 

రాతి తెగుదల దిన 

రానేల వచ్చి ననయంగా'నేల 

రామవి[కము( డ "వేయు. 

రాము డనంగ( బేగ్గియును 

రాముడు ననుట విని 

 రూమఘముతోడ దొల్లి రణంబున( 

రావణునకు రంఖానిమి త్తం 

రావణు నే నెయంగుదు. 

రై భ్యుండు సయ్యవ[కీతున 
వ్తైభ్యుండును వొనిగీ భార్యగా 

రె_థు |. డధిక కోవరతు' 

రోమశుం డను దేవర్షి 

రోపిణికి( జం[దసమాగమం 

(ab) 
లంళాద్వారము దుర్నివారగ 

లం కాలుంటాకు( డుద్యల్ల ఘు 

లయకాలోదితసవా న 

లలితమధు సవఫలములు 

లలితాంగి. బడే దన 

లభితాంగి యేను నీగుణ 

లలిళాచ్చనృటిక ఖిలా 

లాలిత యౌవనోజ్ఞ శల 



పద్యము 

తీలం గల్లోల మాలోల్లిఖత 

లీల యొలర్పంగా నబల 

భ్హీలెరావత కుంఛాస్ఫాలన 

లోకంబులు దెగటారంగ 

లోక [తయంబున ందును 

లోహితరత్న భూవణుండు 

వ 

వంచనయును మాయయు 

వగతుమన్న నెవ్వారికి 

వగపున6౬ చేజోహీనుం 

వగవంగ నేల దత నకుల 

వగవ6(గ సాంగోపాంగము 

వ[జసంవానను లవార్య 

వ్మజా(న్ర్రృమాదిగా వరదుండైై 

వడిం బడి యం బిడుగు 

వడి నడ్డ ౦ బరిక వౌ 

వడి నొక గా పెట్ట లత్మణు' 

వదనంబుల 'తెలివియు. 

వదనభుజోరుపాద ముల 

వనగతులని వారల పె (6 

వనచర సేనలు దెరలిన 

వనజాశ రాజధర్మము 

వనజాతుండు గడంగి 

వనజాయతాతీ కతిపయ 

వనమునందు. బం|డెండు 

వనమున బం డెం డేండ్డును 

వనమునకు వచ్చి నవయంగ 

వనమునకేే(గి వందురిన 

వనమున నప్పాండుతనయు 
వనమునందును బం (డెండు 

వనముల ని ట్రనిశంబును 

వనరాళి యేమి కారణమున 

ఆరణ్యపర్వము 

581 వనవానము సేయుచు. 

506  వనితాదుర్భల దీనబంధు 

85 వ యోవిద్యావై భవంబుల 

లెశీర్ వరగర్వోన్నతు.డై దశా 

440 _ వరదుడు పార్టు ₹శార్య 

499 వరదు(డైన యీళువరమున 

వరదు ను రాసురవందితుల€ 

909 వరములు వేల్పులచే 

408 వరుణజలంబుల మీ తా 

408 వజలంగ రాము డంత 

801 వలచి హితంబునం బథ వ్రముం = 

119 వలదు' నిలువు మింక 

94, వలవ దుడుగుండు 

89 వలవదు వీనియింట గుడువన్ 

౨09 వలవదు సంభ మంబు 

599 వలవనిమాటల( చేర్చినం 

607 వళముగాక బాష్పవారి 

664 ' వసుధ నధర్మవర్తులగు 

ల్ర్మg ' "వసుమకతీరాజ న్రంబువలన 

90 వసురు చాది త్యాదులు 

599 వనువర్శ్మధరు(డు గావున 

512 వా(డి తూపు లొడల వడి 

445 వాండియైన క త్తివాతి 

124 వాండు నతనిరాకపోండిగ 

64 వాడును బలదర ఎమోహితుండై. 

68 వాడును వితృవ చన 

10 వాడును రథంబు నత ఏరంబుగా 

454 వాతాపి యను వాని నెట్లుసంచె 

687 వానిం దోడ్కొని చని 

811 వాని జూచి నగచు వార 

447 వాని జూచి నలుడు 'చానల్లి 

208 వాని బరిభవింపవలయు 

717 
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వక్యము 

వానికిం చేజస్వియను ముపి. 

నానికీ చాన నేం[దు వీథనంబు 

వానికి నమ్మ పాశ్వరుండు 
వానికి నలిగి నుగీవాది 

వానికి పటచి వలచి 

ఎానిగీ నరయువునకు 

వానిచే స్టలన్నియు దైత్య 

వానీ 'దెనం గవ సీయ 

వాని నిక్క.ంపు మునియ 

వాని నెల్ల నస్మదీయ 

వానియందు A డొన్కొటీ 

వాని యేయు శరంబుఖ 

వామాశీ నీకు; గుళలమె 

చాయునుశ | వీరితశిశ 

సొరక యిట్లు నూని వన వాన 

వారణకోటి దదారోవాకుల 

వారలంగలు వంధురి వగచి 

_ వారల చెప్పినట్లు తన 

చారలచే బూజితులై 

వారలతో విగహించి 
పొరల నిద్దణ 'వారించీ 

ఛారల పుణ్యోదయమున 

వారల చేరింగాచి శధిసోరిటి 

వారల యా ర్లీజా చి జన 

వారల రోయంగం బంచె 

"వారలుం దాను ధర్మజు 

వారలు గంధమాదన 

వారలు దురోోధనుశే 

వారణు నీ తోబుట్టువు లే 

వారలు వారిధి గడవంగ 

వారలు నమయము దప్పిన 

వారికి ధర్మతనయుండు 

We 

స్సు 

భ్రీమదా౦ ధ్ర మహాభారతము 

ఫస నో 

వారికి ధర్భువు దవ్బని 

జారి! వానుదేన ధృ ప్రద్యుమ్ము టి 

బారి కిల్ల ను దగిన 

పారి చేత ననుజ్ఞాతుం డయి 

CHIE సశ పొండునుగ 

వారిజోసనుండు వారల 

'వారిదమో గ్గ Ms 

'ఫాటిధళరల ననిభారిత 

పారిన ద సఖా 

BK వర్గ భతుటు 

వాగిడువా నేత మనుః గ్గ 

వారిరువొ*మి తు నమగోర 

పోరును సం భమమున 

వారీ యుండును నలుపు తుల 

వా'కేయుండును భావు 
యె క 

పొలము డాలీ మయమొుటులుచు 

ఖాలీ జంప్ యతని వనిత 

CR) గృపొద్యారంబున 

బాసర నాంరుకుం దలంచి 

వాాసవనందననఖు( డగు 

వి కమ శయనీల Sd 

వి|కనుకు విడిచి నమ 

విగత రాటు వియ్ ఘోర 

విగశనం[భముం డ్రై రాను 

విజనం బై న వివినంటు 

విజయు!( డొకండు దక్క. 

వీజయు. గుళలబా ర్త 

విడువవలయు వివయ 

విత తా నేకమృుగాకులం 

విదిశముగ( దీగ్ధీ ర్తనం 

విదితముగ నిన్ను 'జేయింబెంద 

విద్యుల్లాంగి భార్గవు 

209 

Ha} 
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వద వ్రము 

విధివశంబున నన్నుం 

విధివిలసితంబు వేర్మి 

విధ్యుక్తంబుగా నక్కోమలి 

వినయమున చేవింజేరం 

వినయము విస్తరిల్ల 

వినయవిహీనుల దుర్యోధన 

వినవమ్మ తృణము.ష్టిC గాని 

వినవయ్య క్ ర్లుగర్వం 

వినవయ్య కా _ర్తవీర్యుండు 

వినవయ్య నహుషుండన్ 

వినవె పుళలోమయు. గాలక 

విన వె రాము. డన6ంగ నొకడు 

వినవ శత యోజనంబులు 

విని మగుడంగ వాండు 

విని యాతండును మౌర్వీ 

విని శంకింవక చెచ్చెర 

వినుండీ నర్వజనంబులుం 

విను. ఉన్న (డు మాయాళమ 

విను జే. బుణ్యళ్లోకుం డన 6గ 

విను. డేను వహ్నివలనం 

విను చాతుషమన్యంతరమున 

విను జననాయక నంయమి 

విను జనమేజయ పౌరవ 

విను జీవుండు సనాతను. 

విను డెబ్బది యేడులచాంకను 

వీనుత చ రితుడ| తియను 

వినుతభవన్ని యోగ 

విను దతత నూజలు 

విను దుర్వినియాత్మకు6 డగు 

విను నాకీ ర్తి జగ ంబుల 

విను నీవు దడయుటకు 

విను నీవును నావదలకు 

ఆర ఆక్జపర్వ్యము 

పుట వన వము 

విను పతి వ తాతిలక మై 

విను పూర్వక ర్హుఫలములు 

నిను [పద్యుమ్న్నూదిభవ 

విను (పాణాపానలునయ్య 

విను మదియుయగాక జగమున 

విను మనుజున శవ్విధమ'న 

విను మహింన ధర్మపితతి 

విను మహింన మేటియనః 

విను మింక6 బెక్కు మాటల 

విను మిజ్యాకు కులఆబున 

విను మివి యెయ్యవియును 

వీను ము_త్రమ రాలు నుమీ 

వినుము మనో వాక్క్కాయము 

వినుము వి|పవరులు 

వినుము నుఖమవు వకు 

వినుమేను నీ మనోగతి 

విను మే నొక్క. బకంబి 

విను మేమును నీవును 

విను మొక్క యద్భుతంబు 

విను విషయజ్ఞానమునకు 

విను శిష్ట చరిత ₹ైకొని 

విపరీత స్ధితి నొంది 

విపుకడుపులో నున్న యవ్వీరు 

విపులు గడు నర్చి వేడిన 

విమలజా[తగుణోన్నత 

విమలమతి న(న్ర్రనన్న్యాసము 

విమలస్ఫాటిక వోటక 

విమలవార శ్రైంబుల వివారించు 

విలయవయోధిమగ్న మగు 

వివిధ వ్యా[ఘమృగోర 

విశద శారచాంబుద 

వీడు నీచేత వధ్యుండు 
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వద వము 

వీకున నళ్వమేధములు 
వీతథభయు( డిల్వలుండును 

వీతలష్టా( డై వజిచె 

వీతపార్ష [కోధులైన 

వీనిచేశ దలంపబడి యెడు 

వీనిపుట్టిన పొసంవు చేళ ( 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
స్నో 

పుట. పద గ్రము 

941 వేగవంతుడను వీరుడు 

189 వేం ములయందు వినం 

ప్రీ! నేన వీపొళ ంబులును శాస్ర 

10 పేద 'వేదొంగ పొరంగతుడ నై 

134 చేద ౪ *న్ర్రములును విధి 

14 చేవురలోలడువాని నునో 
వీర పత్ని నయ వీర 514 వై రుల అంపీ చంపి నేన 

వీరఖభోజర్ఞము నుమ్ము రాజ్యము 157 చైగుల దలగ6గ నిమ్మ 

వీరలం జూడు మనీ దివ్య Rl చై శ్యానగుండను నహ్నా 

వీరల దుఃఖము దీర్చోక 

వీగల విడువ సోవ 

వీర లిం జాండవుల 

వీర'సేననుతుండు లీరుండు 

వీరావశార విమలాచార 

వీరిద్ధలి సోమార్దు లు 

వీరుండు వ తియులం దన 

వీరుం జై సౌగంధిక 

వీరుండు గొారవుండు నిజ 

వీరుడు చిత్ర యోధి దృఢ 

వీరుడు నై ంధవుండు 

పీరులగు భీస్ముకుంభజ 

వీరులగు సగరశనయుల 

వీరులగు సొల్వ యోధుల 

వీ శేవురు నత గంత 

వీరో త్తమ నీకమ్మెయి 

వృత్త తవంతుండు వెండియు 

వృద్ధని జాత రంధథుండని 

వృద్ధు గొడుకు వలుకువిని 

వెజ(గువడి హర్ష రాగము 

వేటవోయినారు విభు లిప్పు 

వేగ జాముగలుగ చెడ నిద 

(4H వ్యాధి (శ మాని స్టనంన్చగ 3 

10 (వ్రతము! ధరించి నిస 

19 (వతములు లేనివారు 

100 ఛ్ 

676 శంక గొన న్నిభఘుండు జన 

పత్రం శకుని శవము దుళ్ళానను 

167 శరునియయుe దన. శం |bHe 

£80 శ (5 సగం Wo స్మద్బాన ఇల 

491 క తకోటిద్టియపొరిపరి 
థ్? శత ఘంటా వరిభూపితంబును 

69 శతమఖునకు భువసొవన 
B05 gs వర్ణ వృద్ధుండ వు 

66 శత నన "ప్రక టీసం ఖగ్గల 

ప్త 1 శత్రు ల సాఖీ నోర్చుట 

44 శవి న నిజకోధుం డై "ల 

ర్ బట శరణం బని వచ్చిన 

488 శరణనినవారీం గరుణా 
818  శరమురిం బోయుటయును 

98 ౪రీరికి మరణంబు 

ర1 శలుండొక్కనాడు క నకోజ్జ్వల 
612 ఇాంతుండు బుళ బ్రక్పంగుండను 
510 _ శాతనభా గ ఖండిత 
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